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نصيحةأنفىالسبب

مهمةزالتما"كارنيجى"

التعامل"إن:قائلالقرائهمقنعببيانكارنيجى"'"لصرح،3691عامفى

الذىالأساسهووهذا"،تواجهونهامشكلةأكبرالأرجحعلىهوالناسمع

الأمراهذيزالولاالآخرين،فىؤتؤثرصدقاءالأتكسبكيفكتابعليهقام

بالتعاملخاصةإستراتيجياتتطويرفإن،ذلكومع،هذاوقتناحتىصحيحا

تعقيدا.أكثريعدالناسمع

الإعلاموسائلوتضاعفت،فوريةالرسائلإرسالسرعةأصبحتفقد

،الحدودليتجاوزالاجتماعيةالشبكاتنطاقواتسع،بالتواصلالخاصة

الواردةالمبادئجعلمنبدلاولكن.والأيديولوجيات،الصناعاتوكذلك

مبادئجعلتقدالهائلةالتغيراتهذهفان،باليةمبادئالكتابهذافى

إستراتيجيةلكلالأساستمثلإنها.مضىوقتاىمنأهميةأكثر"كارنيجى"

منتجكتروجأو،لزوجتكتعتذرأو،تجاريةعلامةتسوقكنتسواء،راسخة

الرسالةترسلأنالسهلفمن،الصحيحبالأساستبدألماواذ.للمستثمرين

مخجل.بشكلهدفكتحقيقفىتخفقأو،الآخريناستياءتثيرأو،الخاطئة

التواصلدقةأصبحتلقد":قولهعلىثوربر"''جيمسالأمريكىالكاتبويصر

الذىهذاعصرنافىوخاصة،مضىوقتأىمنأهماصبحتإنهابل،مهمة

جريرمكتبةلدىمتوافر*

مهمةزالتمارنيجى"كا"نصيحةأنفىالسبب

يساءأو،كاذبةكلمةصدوروعند،للضغوطالمثيرةالسريعةبالتوازناتيتسم

1"أرعننحومفاجئعلىكارثةوقوعفىتتسببربمافانها،فهمها

أكثربعدأى،اليومفيهنعيشالذىللتوترالمثيرةالتوازناتعصرتأمل

أكثر.أصبحتفالمخاطر.العبارةلهذهثوربر'""كتابةمنعاماخمسينمن

صعوبة.أكثرالتمييزأصبح،الإعلاموسائلمنالهائلالمزيجهذاخضموفى

للتمحيصتخضعصامتةتحديقةوكلبل،لفظيةغيرإشارةوكل،كلمةفكل

أنالممكنمنخاطئةخطوةوأيةقبل.منأبدايحدثلمبشكلالشديد

البدايةمنذلكتفاعلكلفان،ذلكومعبكثير.ذلكمنأكبرآثارلهايكون

لكسبهائلةفرصةيمدليلتكمنالأخيرةاللحظاتوحتىليومكالجيدة

الذينالأشخاصفهؤلاء.إيجابيةبطريقةالآخرينفىوالتأثيرالأصدقاء

يتحققالنجاحمنالئوعاهذلكنتمافا.ناجحةحياةيعيشونيومتاينجحون

الأمرفليسلدفعه.استعدادعلىمناالبعضيكونلاتطوعىخيرىثمننظير

الإعلاموسائلمعالتعاملفىالذكاءأوالحكمةاكتسابكبساطةبسيطا

الاجتماعية.

هواللغةالتواصلفن''إنهيومز'":''جيمسالرئاسيةالخطبكاتبيقول

التأثيرإلىتؤدىالتىالناسمهاراتفإن،أخرىوبعبارة2'"للقيادةالرسمية

فىمهمعنصروهى-الرسائلإرسالببرامجكتيراترتبطالآخرينفى

لكيوضحسوفالكتابوهذا،ذاتهاالوسيلةمعالتعاملإتقانمع-الغالب

مليونخمسينمنأكثرخلالمنثبتكما،صحيحاالأمرهذايعدولماذاكيف

،اللامعونالإعلاموسائلونجوم،العالمقادةبينهممن،العالمحولقارئ

الجميعتوصلمافان.مبيعاالأكثرالكتبومؤلفو،والأعمالالمالعالمورموز

بمعنى.الآخرينمعالحيادىالتفاعليسمىلماوجودلاأنههوفهمهإلى

منوالأفضل02قليلاأسوأأوقليلاأفضلحالةفىإماشخصأىتتركأنك

وكل،إيماءةكلمعقليلأأفضلحالةفىوهم،الآخرينيتركونمنهمبيننا

هائلة.نتائجلهايومياتتجسدالتىالفكرةوهذه،تفاعلوكل،إشارة



مهمةزلملتمازليجى!كالمنصيحةنأفىلملسبب

معتأثيركنطاقوتوسيععلاقاتكتحسمينعلىستعملبالطبعفانها

تستخرجاليوميةالحياتيةالممارساتلأنذلكتفعلسوفولكنها.الآخرين

وحببالإيثارجميعانتأثرالاجانبد.منوتعاطفاأعظمشخصيةسماتمند

الآخرين؟

اكثرتصبحبأنوذلك،شهرينفىالأصدقاءمنالمزيدكسب"يمكنك

الآخرينحملتحاولوأنت،عامينفىتحقيقهيمكنكعمابالآخريناهتماما

بك'ا.الاهتمامعلى

لا

مهفا"كارنيجى''عنالصادرالتأكيدهذايزال

هومقياسالناسمعالتقدمسربأنيذكرنالأنه-للمنطقمنافياكانوان-

الرقمى.العصرفىالانجرافظلفىانهارالذىاتالذلنكران

فنحن.الذاتيينوالدعمالمساعدةمنمسبوقغيرعصرفىنعيشنحن

الذىراينباو""دوبيلمقطعمثليوتيوبموقعالفيديوعلىمقاطعنشاهد

الاهتماممنالنوعابهذونحظى،أسابيعغضونفىفيروسىبشكلانتشر

من-لعقودوحتى-لسنواتأنفسهمإنهاكعلىالناساعتادالذىالعالمى

تسريبهاتمأنهيزعمفيديوحميميةمقاطعونشاهد،عليهالحصولأجل

المتحدثينالرؤساءونراقب،وضحاهاعشيةبينمشاهيرخلقفىوتتسبب

لدىأسهمهممنويرفعونمنادسيهميهزمونوهمالمحنكينوالساسة

للانتشارإستراتيجيةأفضلبأنالاعتقادإلىيوميانميلانناكماالجماهير،

أفضلمعالتعاملإتقانخلالمنوالسخريةالتحايلمنمزيجهىوالشهرة

بالنسبةولكن،للكثيرينبالنسبةاجذكبيرفالإغراء0السريعالانتشاروسائل

أفضلطريقةفهناك،الإنسانيةالعلاقاتأساسياتيفهمونالذينلأولئك

للعمل.استدامةوأكثرتقديراوأكثر

حدفىضعيفتينغايتينليسااتيينالذوالدع!اةالمساعدأنحينففى

اتيةالذالرغباتإشباعكبحيتمعندمادائفاششأالمشاكلفان،اتهماذ

يقتصرولا-شخصملياراتسبعةبينمنشخصمجردإنك0اخلنابد

.وحدكعليكتقدمك
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مهمةزلملتماكازليجىلمنصيحةأنفىلملسبب

بك،الخاصةالتواصلقراراتتشكلبأنالحقيقةلهذهتسمحأنوبمجرد

يتحققلاالمهنىأوالشخصىللنموطريقأسرعأنستدركماسرعانفإنك

ومشاعركأفكاركتبادلفىولكنةالآخرينلدىلنفسكالترويجفىبالمبالغة

فعلمثلمابوضوحالهدفذلكنحوتحقيقالمسارمؤلفأىيعرضولم،معهم

إلىالطريقسيصبحكيفيتصورأنيستطعلمربماأنهإلاكارنيجى".'اديل

الحالى.وقتنافىوالمربحالدائمللتأثيرالطرقأسرعهوالهادفالتعاون

بذكاءالتواصلمجردمناكثر

فائدةأكثرالأكفاءالأشخاصمهاراتتفاعلالمامنالهائلالكمجعلبينما

مجردمنأكثريكونواأنيجبالمؤثرينالأشخاصفإن،مضىوقتأىمن

التواصل.فىبارعين

ونوايانا،لأفكارنا،خارجىإظهارمجردهوببساطةالتواصلإن

وهذه0'االفميتكلم،القلبفيض''فمن0حولنامنالناسعنواستنتاجاتنا

المتطفلوالشخصالحقيقىالقائدبينالأساسىالفارقهىاخليةالدالدوافع

0العلاقاتفى

مابسببالناسيتبعك(1)عندماالتأثيرمنمستولينأعلىتحقيقويتم

بلوغيتمإنهآخر؟بمعنى0شخصيتكبسببالناسيتبعك)2(ولهمتفعله

هذا،بسلوككبالثقةوالجدارةالكرميحيطعندماالتأثيرمستولاتأعلى

مليونىأوشخصينبالأمرالمعنىكانسواءوالمستمر،الرائعالتأثيرثمنهو

فقطعندها.وصدقبحرفيةوالثقةالكرمتوصيليتمعندماأنهإلا،شخص

المشتركة.الفوائدتحقيقيتم

خطوطمثلالمشاهيرتأثيراستعارةفيهيمكنعصرفىنعيشولأننا

الصاخبة،التصرفاتخلالمنالإعلاموسائلبتغطيةالفوزويمكنالائتمان

كبيرقدرعلىتعتبرللتواصلفرصةأيةأنهواهذكلمنأهميةالأكثرفإن

التىبالرسائلحافلةتستخدمهاوسيلةأيةتكونأنوالمقصود،الخطورةمن

الوحيدفالشىء.الرسالةلمتلقىقيمةوتضيف،الامتنانوتنقل،الثقةتبنى
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مهمةزلملتمهزليجىكانصيحةأنفىلملمشب

بينواضحفارقهناكيزاللاأنههو''كارنيجى"زمنمنذيتغيرلمالذى

مثلوالثابت)المكتسبوالتأثيريستمر(أنالصعبومن)ا!لستعارالتأثير

المكتسب.التأثيرذأستاهو'أكارنيجى''كانوقد0(الأرضمحور

عنتحدث؟تشكأوتتذمر،أو،تنتقدلا-الأساسيةمبادئهبعضتأمل

يحفظواالآخرينودع"بذلكفاعترف،مخطئاكنتاإذ0الآخريناهتمامات

واسعمتحدثاأوذكيامحاوراتجعلكلاالمبادىهذهمثلإن.وجوههمماء

فإنها،تتحدثأنقبلالآخريناحتياجاتبمراعاةتذكركولكنها،الحيلة

تحفزكأنهاكما،وكرامةبأمانةالشائكةالموضوعاتمعالجةعلىتشجعك

وفى.وتواضغالطفااكثراووالدمبيعاتوموظفوزميلاوزوجامديرالتصبح

ليسالآخرينحياةفىالتأثيرلكسبالتحدىروحلديكتثيرفانها،النهاية

فىتتمثلصادقةعادةخلالمنولكن،الخداعأوالظهورحبخلالمن

0والكرموالتعاطفالاحتراممنالمزيدعنالإعراب

ودائمة،ثريةصداقاتبناءهىمكافأتكإنعندئذ؟مكافأتكفما

هذاخضموفى،واعدةبقيادةوالتحلى،بالثقةجديرةتفاعلاتواكتساب

تجاريةعلامةبناءمنتتمكن،التجاريةالعلاماتمنالحالىالهائلالكم

0اجدمميزة

المساعدةمجالفىمبيعاالكتبأكثرالأصلىالكتابعلىأطلقوقد

فإن،خاطئةالتسميةفهذه؟حديثةنظروجهةومن.الزمنمرعلىاتيةالذ

وكانت0"أكارنيجى'الدىالمستخدمةالعبارةليستا'الذاتيةالمساعدة'اعبارة

عنوالناجمالأدبمنالنوعلهذاتخصيصهتمالذىاللقبهىالتسميةهذه

كارنيجى'''اأنهىهنالمفارقةوا.ءصدقالملأتكسبلكتابكيفلمدوىالنجاحا

الوقتفىطرحهايتمالتىالذاتيةالمساعدةنصائحجميعليؤيديكنلم

بالآخرين.الصادقالاهتماممنينبعالذىبالعمليشيدكانلقد،الحالى

علىالآخرينمساعدةفىالكامنةالبهجةمنتدفقتالتىالمبادئدرسوقد

منلكان،أخرىمرةالكتابتصنيفإعادةستتمولوكانت0النجاحتحقيق

مبيعاالأكثرالكتاببأنهءلملأصدقاتكسبكتابكيفوصفيتمأنالأنسب
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مهمةزلملتمازليجئئكالمنصيحةأنفىلملسبب

الذىهوالأساساهذلأن،العالممستوىعلىالروحانيةالمساعدةمجالفى

"كارنيجى"لالذهبيةالقاعدةعليهقامت

الذاتيةللمساعدةنصائحمجردمنأكثرهىهناالواردةالمبادئإن

فىوالمستمرالمربحللتقدموجدانيةإستراتيجياتإنها،الذاتىالدعمأو

هائلة.هنافالنتائج.وأعمالك،وتفاعلاتك،محادثاتك

تتمتعإقناعاأكثرشخصافقطتصبحلن،المبادئهذهتطبيقخلالومن

كلخيرئاهدفاستحققايضاولكنك،الآخرينحياةفىالتأثيرمنبمزيد

اليوميةالتفاعلاتمنعشراتمدىعلىيتراكموهوالتأثيراهذتخيل،يوم

عشراتحذاإذاالحادثالتأثيروتخيلالرقمى،العصرلكيتيحهاالتى

الناسفىوالتأثيرالأصدقاءاكتسابإن.حذوكمنظمةبأيةالأشخاص

أعظمهىهذهفان،المستمرةالفرصمستوىفعلىتافها.أمراليساليوم

النجاحذلكفما،الآخرينمعمستمرتقدملإحرازثباتاوأكثرهافرصك

؟بالعلاقاتأيبدلاالذى

الاجتماعىالمستوىعلىالبداية

بهاتنادىالتى-الاجتماعيةالمهاراتدعمإلىيميلالأعمالمجتمعإن

الفنيةللمهاراتمكملةأنهايستنتجأنهلوكما-دائما''كارنيجى''مبادئ

مستمرةنوعيةنقلةأيةفانالوراء،إلىعودةيمثلوهذا،الأحوالأفضلفى

التفاعلاتمناستفادةاقصىتحقيقفىترغبكنتاإذضرورىأمرهى

.الكتابهذاعنناهيك،بكالخاصة

المهاراتتحفزالتىهىوالتعاطفالشفقةمثلالاجتماعيةالمهاراتفإن

.نادرةفاعليةلتحقيقوالتصميم،التنفيذيةوالعمليات،البرمجةمثلالفنية

التشغيلية،بالإنتاجيةالفنيةراتالمهاتربطالاجتماعيةراتالمهاإن؟اهذفكيف

تتطلبالأشياءهذهكللأن؟التجاريةوالأهمية،التنظيميةالجهودوتضافر

يجلسوالذى،الفنيةبالمهاراتيتمتعالذىالمديرفهل،سليماإنسانياالتزاما

يتمتعالذىالمديرعلىيتفوقمرءوسيهعلىأوامرهيملىمتغطرسبأسلوب
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مهمةزلملتطزليجىكهلمنصيحةأنفى/لسبب

دائماويرونهبينهممعروفوهو،موظفيهبينيمشىالذىالفنيةبالمهارات

فرضخلالمنالنجاحبعضعلىالأولالمديريحصلقدبينما؟ويحترمونه

قبلمنلهتمنحلاقوتهلأنقاتلاعيبايعدتأثيرهفان،الوقتلبعضسطوته

قصير.افتراضىبعمرالنفوذمنخادعمظهرإلاتأثيرهوما،موظفيه

''تيمالمؤسسىالنفسعلمخبيريسرد!ء!هة!!?،بعنوانالذىكتابهفى

مدارعلىالرفيعالمستوىمنتنفيذيينروساءستةسقوطتفاصيل''إيروين

التواصلعنالتنفيذىالمديرعجزنتيجةسقوطكلجاءوقد،الماضىالعقد

خروجكلكان،أخرىوبمبارة،مغزىوذىملموسمستوىعلىالموظفينمع

فىحادبنقصمقرونالفنيةالمهارةمنفيضوجودنتيجةيأتىالمسارعن

المقنع0القأثيرمنهامنزوعالمؤسسيةالبراعةأى-معينةاجتماعيةمهارة

ولكن،علنيةكانتفإخفاقاتهم،إخفاقاتناعنتقللاالإخفاقاتهذهومثل

وملموسة.واضحةتكونالغالبفىإخفاقاتنا

وغيرهم،الأسرةأفرادإيمانوكذلكبناالأصدقاءإيماننخسرفاننا

وهوألا-العلاقاتتلكجوهرتغذيةدونالعلاقاتنجاحخطواتنتبععندما

بها.والوفاءالبشريةالاحتياجاتقياس

هذايرتكبونالحسنةالنواياذوىالأشخاصمنالكثيريجعلالذىما

0الضلالإلىالاجتماعيةللمهاراتالغامضةالطبيعةتقودناربماالخطأ؟

.للقياسقابلشىءأىإلىمتحيزبشكلنركنأنالممكنومن

ويتم0للآخرينونقلهاوتدريسهااختبارهايمكنالفنيةالمهاراتإن

لأنناالاعتبار،فىالحقيقةهذهوضعمعالتجاريةالكتبمعظمتأليف

الفردىالمستويينعلى-فنيةمهارةأيةفىالتقدممدىتحديدنستطيع

والتقارير.والقياساتالبيانيةالرسومخلالمن-والمؤسسى

نأالممكنمنفانه،الاجتماعيةللمهاراتبالنسيةكذلكليسالأمرولكن

الفوضىمنحالةفىتكونماغالباإنهاحيث،خطواتإلىتقليلهايصعب

استجاباتخلالمنإلاالكمىالمستوىعلىقياسهابمكانالصعوبةومن

؟الإطلاقعلىالمقاييسأفضلهىهذهاليست،ولكن.أحسنوعلاقاتأفضل

فىالتراجعإلىتؤدىكانتاإذالإنجازاتمنطويلةقائمةفىهوالجيدوما

www.jadidpdf.com



مهمةز/لتمازليجئئكالمنصيحةأنفى/لسبب

فىوالانغماسالذاتىالدعمخلالمنتقدمأىإحرازيتمعندما؟العلاقات

يستمر.لنفإنه،الذاتحب

بانتظامتصرفاتهمتثبتالذينبالأصدقاءنحتفظهلأصغر،نطاقوعلى

وراءهشخصأىسلوكأننعرفعندمافقط؟حولهمتدورالعلاقةهذهأن

كناشخصيحدثهالذىالتأثيرذلكمنأقلتأثيرافينايحدثفإنه،خفىدافع

لممابالفشلعليهامحكومالعلاقةوهذهفقط،واحدةلمرةولوبهالتقيناقد

قائمة.ستظلالشكمنبقاياهناكفإن،الحالةتلكفىوحتىويتغير،يعترف

بانتظامتثبتالتىالتجاريةللعلاماتمخلصيننظلهل،واسعنطاقوعلى

تلكولتلقدورغباتئا؟احتياجاتناتبنىفىالرغبةعدمأوالقدرةعدمإما

إليه.يحتاجونبماالمستهلكينتخبرالشركاتأغلبيةفيهاكانتالتىالأيام

معظماتخاذعلىبالقدرةفيهيتمتعونالمستهلكوقأصبحيومفىنعيشىإننا

'االبيئةعلىلحفاظا'احملةكانتلقد.والتسويق،والتصميم،التصنيعقرارات

ولكن"المنتجاتمنقليللعددطيبهدفاتذصغيرةإعلانيةحملةيوماتذ

إلزاميا.تسويقياشعارامنهاجعلتالمستهلكينمنالجماعيةالأغلبية

المهاراتفىللنجاحالحساسةغيروالشركاتالأفرادإنالقولويجدر

.اليومطريقهاتضلالاجتماعية

الاجتماعية.المهاراتغرائزتعليمتستطيعلاأنكعلىالبعضويصر

المهاراتبمنهجيةالاجتماعيةالمهاراتمعتتعاملكنتاإذيصحالرأىاوهذ

الإيثاريةالغرائزأناكتشففقد،الخطأهذا"كارنيجى"يرتكبولم0الفنية

بخطوةخطوةمفصلةبارعةإستراتيجيةخلالمنليسالسطحتطفوعلى

نتصرفعندماأننابمعنى،الأساسيةالرغباتممارسةخلالمنولكن

إلىنصلفسوف،إيجابىبشكلفيهموتؤثرللآخرينالعونيدتمدبطرق

الحيلة0وسعة،والمعنى،الإلهاممنأعمقبئر

ىأ-التواصلفىالصادقةالرغبةعلىمجبولونجميعافإننا

الارتباطعلىمجبولونأنناذلكمنوالأكثر.وافهامهمالآخرينفهم

بل،الآخرينلدىقيمةوذوى،ومقبولين،معروفيننكونأنأى-الصادق

معاالعملأى-الناجحالتعاونعلىمجبولونأنناهواكوذاهذمنوالأكثر
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وأ،تجاريانجاخايمثلالإنجازذلككانسواءمغزىذىإنجازنحوتحقيق

بشكلللنجاحالمتوجالجوهرويكمن.للعلاقاتامتداداأو،مؤسسياانتصارا

،(الأصدقاء)كسبالصادقةالبشريةالعلاقةبينيربططيففىأساسى

الطيارويخلص.(الناسفىالتأثير)مغزىذىمتصاعدتأثيرواحداث

قائلا:التاليةالنتيجةإلىإكسوييرى"سانتدو"أنطوانالفرنسىوالكاتب

ا'04الإنسانيةالعلاقاتخلالمنإلابالبهجةالشعورفىاملهناكا'ليس

التواصلتعززالتىالعاطفيةالمهاراتهذهعلىالمرءيحصلفكيف

المثمر؟والتعاون،المفيدوالارتبام!،الفعال

لااليومالعلاقاتعنالناتجةالنجاحاتاننتذكرأنأولاعلينايجب

وعدداستخدامهايمكنالتىالوسائلأى-الإعلاموسائلمقياسعلىتقاس

إنها،بجانبهيحشدهمأنللمرءيمكنالذينالأتباعأو،المعجبينأو،ءالأصدقا

الخاصة،تفاعلاتكفىفائدةذاأصبحتفاذا،الفائدةمقياسعلىتقاس

استمرارا.وأكثربلأبسطسيصبحمسعىأىفىالنجاحإلىالطريقفإن

أنهمكما.ويتذكرونك،يلاحظونكالناسأنهوالسببذلك؟فىالسببفما

دائما0قليلاأفضلحالةفىوهممعكتفاعلاتهمتتركهمعندمايتحفزون

لديكيكونأنوبمجردتستخدمها،وسيلةكلفاعليةتحكمالفائدةفإن

الأكثرالوسيلةاختيارتستطيععندئذفانك،للاخرينتعرضهمفيدشىء

علىالوسيلةتقدمعندما،ذلكومعششده،الذىللمسعىبالنسبةفائدة

علىشكسبيرتعبيرحدعلى-تصبحانخطورةتعانىرسالتكفإن،الفائدة

والعنف،بالصخبمليئة،أحمقشخصأىيحكيها"قصة-ا'2'ماكبثلسان

إلىالحالةوتحديثالتغريداتمواقعظهورأدىوبينماأثر".أىتتركولا

منحالةفىوالزملاءوالأصدقاءالأسرةعلىللابقاءملائمةسبلتوفير

الصخبمنالهجمةهذهمثلظهورإلىنفسهالوقتفىأدىفإنه،التواصل

علىيزيدلافيماتصدرالتىالنصيةالرسائلفقطليسولكن.والغضب

وسيلةأيةفإن،مفيدشىءأىتقديمخطورةتعانىالتىهىأقلأوحرفا014

الأمروهذاهدفها:تحديدفىتخفقسوفالمعنىإلىتفتقررسالةتحمل

عميلأو،الأقسامأحدمنصادرةمذكرةأو،تليفزيونىإعلانأىعلىينطبق

0ميلادبعيدتهنئةبطاقةحتىأوالإلكترونى،للبريد
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يكنلما'كارنيجى'افان،زمانهفىلافتبشكلالإعلاموسائلقلةورغم

بامكانهكانفقد،المعادلةهذهطرفىلكلامتعمقبشكلالتطرقإلىبحاجة

الهاتف،عبرأو،الشخصىالتواصلفىالفائدةتحقيقكيفيةعلىالتركيز

المعانىمنكلإلىبدقةنثظرأنيجبفإننا،واليوم.الرسائلخلالمنأو

رسائلنا.لنقلنستخدمهاالتىوالوسائل

اليومالناسمعللنجاحمباشرةنصيحلا

منراحةتمثلالبسيطةالحقائق''إن:يقولا'ا'فوفينارجالفرنسىالكاتبكتب

ؤلؤلرفىء/ل!صدقاتكسبكيفكتابأنفىوالسبب"06الكبرىالمضلاربات

أكثرمنهوبيعت،اهذيومناحتىمبيعاالكتبأفضلقمةعلىيزاللالمد!خرببن

المبادئأنهو،0102عامفىوحدهاالمتحدةالولاياتفىنسخة000025من

واضحةفيهالكامنةفالحكمة.الزمنيمحوهالاولكن،بسيطةذاتهاحدفى

هذاعنالأولالمنهجبتدريسأ'كارنيجى'ابدأومنذ.ساميةولكنهاومباشرة

فاعليةالطرقأكثرأضاءتقدالبسيطةحقائقهفإن،2191عامفىالموضوع

وقيادته0،ونصيحته،ءهآراالآخرونينشدشخصاالمرءليصبح

الكلاسيكى،الكتابتصميملإعادةفرصةأيةهناككانتفإذاولذا،

خلالالمنسوجفالنثر.نصيحتهباستبداليسمحسياقفىليسفإنه

نصيحةصياغةإعادة:مختلفسياقفىيأتىيديكبينالتىالصفحات

النظريتمنفسهاالخالدةالمبادئأنأى-تمامامختلفةلحقبة''كارنيجى''

الفرصفان0عالمية،رقميةعقليةمعوتتطابقحديثمنظورخلالمنإليها

بشكلهائلةالحالىوقتنافىالناسفىوالتأثيرالأصدقاءلكسبالمتاحة

ا'ديلحياةفىمتاحةكانتالتىالفرصتلكعنمضاعفةلأضعافيصل

لأنمهمةغيرتصبحالأرقامفإن،الفرصتضيععندماأنكإلاكارنيجى".

07'أآخرينأناسمنيتكون''يزال"لا-واحدتافهباستثناء-كله"الكون

مساعدةفىكتال!05أهمكتابمؤلفباتلر-باودون'ا''توموصدق

تناقضا"هناكإن-ءلملأصدقاتكسبكيفكتابعنقالحينماتلملذلم

جريرمكتبةلدىمتوافر*
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08'أالواقعفىالكتابهذافىهوواردمماوالكثيرالعنوانصياغةبينغريبا

0سحرهتققدوسوفالمتشككةاليومعدسةخلالمنالكتابهذاعنوانتأمل

يضاهىلامزيجتطبيقحولتدوراطروحةعنعبارةشىءكلرغمفالكتاب

القويمة.والقيادة،الإستراتيجىوالتواصل،الصادقالتعاطفمن

التواصلوسائلمنالكثيرفإن2'"كارنيجىزمنفىأنهنتذكرأنالمهممن

وتويتر(،إنوليثكد،بوكوفيس،الإلكترونيةالمواقع)الخادعةالهوياتاتذ

والدعايةالمشاهير،وأخبار،المدوية)الإعلاناتالإقناعيةالتحايلووسائل

قاصرةتكنلمالأصدقاءكسبفكرةأنكما.موجودةتكنلم(الصاخبة

تشملالآخرينفىالتأثيرفكرةتكنولم0''قبول'أزرعلىنقرةمجردعلى

،الشركاتاعوخد،الضخمةالإعلانيةالحملاتمنقرننصفتساوىأدوات

''كارنيجى"لدىكانفف.العيشبرغدتتمتعالتىاللامعةوالشخصيات

بها.صلاغهالتىبالطريقةالكتابعنوانلصياغةبديهىسبب

علىالتأثيرفإن،صداقةأيةتدعملمإذافإنك،الوقتلذلكبالعودة

تكنلمالاجتماعيةالإعلامفوسائلتقريئا،مستحيلأأمراكانشخصأى

نادراإنك،الواقعفى.متاحةالرقميةالاتصالاتوسائلتكنولم،موجودة

لدىوكان،ملموسةبطريقةتعرفهتكنلمشخصمععملالمجزكنتما

التواصلآخر:شخصأىمعللتواصلفقططرقثلاثالعادىالشخص

التواصلوكان.الهاتفطريقعنأو،الخطاباتخلالمنأو،شخصىبشكل

الالمثتثناء.هواليومولكنه،السائدالتوقعهوالشخصى

الاجتماعيةالمكانةأوالنجوميةطريقعنالمباشرغيرالتأثيركانوبينما

عليههومثلمامنتشراأوسريعايكنلمفانه"كارنيجىا'،زمنفىموجوذا

تحظىكنتفإنك،يومكلالتأثيرلممارسةالجسرهىالصداقةوكانت،اليوم

توحىجسديةوهيئة،دافئةوابتسامة،قويةمصافحةخلالمنبالأصدقاء

علاقةولكن،ذلكعنينتجكانالذىبالتأثيرجديراوكنت،الآخرينبايفار

0هذاوقتنافىالشكلبهذادقيقةليستهذهوالنتيجةالسبب

شخصا00"أكثربعنوانكانالذىتاليممجلةمن0102عامعددتأمل

جاءتتويتر،موقععبرمتابعملايينستةمناكئروبوجود".العالمفىتأثيزا
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كانإذامالمناقشةحاجةهناكوليست.9القائمةرأسعلىجاجا"ا'ليدى

ذلكمنذتخطتوالتى،المعجبينمنالضخمةقاعدتهاعلىتأثيرلديها

تجاريةعلامةمنلأحذيةأومأتاإذفإنهالا.أمشخصملايين01الحين

مدويا.نجاحاتحققمبيعاتهافإن،معينةنوعيةمنمياهلزجاجةأومعينة

التىالنهائيةوالنتيجةلعلاقاتهاتضيفهاالتىالقيمةحولواسعجدلوهناك

حدعلىمنهماقدرأعلىعلىللحصولتسعىكانتوان،تأثيرهاإليهايقود

زيادةإلىفقطتسعىكانتاإذأما،بهايستهانلاقوةيعدتأئيرهافإن،سواء

تاثيرهاولكن،المالمنالمزيدتكسبسوففإنها،عليهاتحصلالتىالأموال

''بولارويد".لشركةصاخبةإعلانيةحملةتأثيرعلىيزيدلن

عملةتزاللافإنهاتتغير،لمبالعلاقاتوالمرتبطةالمتأصلةالتأثيرقيمةإن

بالتواصلالخاصةالإعلاموسائلمنالهائلالعددأنإلا،الاجتماعىالتقدم

تدفعهماعلىتحصلفإنك،ممكناأمراالمتنوعةالعلاقاتاكتسابمنجعل

مقابله.

والتعرىالضجيج'اهوفيهالسائدالشعارأصبحعصرفىنعيشوبينما

،النفوذستغلالوااقاتالصدالتماسعنباكتاليساهذفإن،أ'نجمايصنعان

عبارةالكتابهذاولكن22001الفم'امننابعبأنها'كارنيجى'اوصفهوهومسار

كسبحوليدورإنه''.القلب''منتنبعالتىالإنسانيةالعلاقاتفىدليلعن

من-الحكيمةجدتكبقلبالصالحجدكبهافازالتىبالطريقةالأصدقاء

حوليدورإنه.الأمينوالتقدير،المخلصوالتعاطف،الصادقالاهتمامخلال

المشتركة.والفائدةالتقدمإلىيرتقىالذىالدائمالتأثيرتوجيه

صورهاالتىالطريقةوهى،بذلكللقياموفعالةصحيحةطريقةوهناك

المبادئتزاللاعاما،وسبعينبخمسةوبعدها.رائعةبطريقةا'كارنيجى"

فإنوبالتالى،التشعباتبعضوتوسعتالتعريفاتبعضتغيرتولكن،صحيحة

نفهمأنلناكيف.جديدينوتطبيقتفسيرنحويتجهسوفالكتابهذامسار

التىالقرائنبعضهناكرقمى؟عالمفى'اكارنيجى''مبادئمنونستفيد

''كارنيجى''،زمنفىموجودةتكنلمالتىالقوائممنعليهاالحصوليمكن

وقائمة'اللاعجابإثارةالعالميةالشركات''لأكثرفورلبس//مجلةقائمةمثل
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''،العالمفىأداءالتنفيذيينالمديرين"لأفضلليزش!ريفيئىهارفارد//مجلة

إليهااشرناوالتى''العالمفىتأثيراشخصا00'الأكثرتاليم/لممجلةوقائمة

بعضفىتكون-الأحياتبعضفىالتحذيراتأو-القرائنهذهسلفا.

الوقتفىالاجتماعىالنجاحفيهيتحققالذىللسياقأدلةبمثابةالأوقات

تكونسوفالتاليةالصفحاتفان،الأصلىالكتابروحمنوانطلاقا،الحالى

الأشياءمنأهميةاكثرهىللأشياءفعلناأسباببأندائمتذكيربمثابةأيضأ

نفعلها.التى

مثلمعقدةليستاليوم"كارنيجى"مبادئتطبيقإلىالرحلةأنحينوفى

والهواتف،،البرقياتعلىالاعتمادإلىوالعودةالحالىالتطورعنالانفصال

فىالإنسانىالعاملكغرسمبتذلةليستأيضافإنها،الشخصيةوالتفاعلات

أفضلفإن،عاموبشكل.بكالخاصالرقمىالفضاءجوانبمنجانبكل

الرقمى0والوجودالشخصيةاللمسةمنحكيممزيجعنعبارةالممارسات

هنافمن،الحالىلموقفكنزيهتقييمباجراءالمزيجهذاتوظيفويبدأ

واضحا0الآخرينمعالتقدمإلىطريقكيصبح

الرقمية؟التفاعلاتمقابلفىالشخصيةالتفاعلاتمننسبتكهىفما

،والمدونات،النصيةوالرسائل،الإلكترونىالبريديعد،الناسلمعظمبالنسبة

معبهايتواصلونالتىالرئيسيةالطرقهىالفيسبوكومدونات،اتوالتغريد

.جديدةفرضاوأيضاجديدةعقباتيمثلوهذا،الآخرين

نفقدفإننا،الرقميةالاتصالوسائلعلىكبيرةبدرجةالاعتمادفعند

فعندما،اللفظيةغيرالإشارات:البشريةالتفاعلاتجوانبمنمهماجانبا

التربيتدونوالدعمالتعاطفإظهارالصعبمنفانه،سيئةأخباراتنقل

منفإنه،جديدةفكرةتشرحوعندما0الآخرالشخصكتفعلىبيديك

لوكماهاتفيةمكالمةطريقعنالحماسةمننفسهالمستوىتنقلأنالصعب

بريدرسالةفيهاارسلتمرةكم.جمهوركأمامشخصىبشكلواقفاكنت

كانتبينماالأمورلاستيضاحللرسالةالمتلقىالشخصبكواتصلإلكترونى

بالفعل؟واضحةالأمورتلك
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مهمةز/لتماكازليجىنصيحةأنفى/لسبب

انتشارأزالوقد،اللفظيةغيرالإشاراتبدوننقلهايصعبالعاطفةإن

صغيرجزءمجردالفيديوهوفقطولكن،جزالحوابعضالفيديوعبرالتواصل

منالمستوىذلكتحقيقعنعاجزينزلناوما،الرقميةالتواصلوسائلمن

وقديحققها،أنالشخصىللتفاعليمكنالتىبالطريقةالإنسانيةالكرامة

ا!لستوى.هذاالجوائزعلىالحائزكلممآول4ع،مم!!44فيلمحقق

العمالةتخفيضفىمتخصضاكلونى'ا("جورج)''بينجهام''رايانيعمل

التىللشركاتالموظفينلفصلالبلادأنحاءجميععبرويسافربالشركات

منه--التىوظيفتهفى'ابينجهام'اويبرعبنفسها،ذلكفعلتستطيعلا

يشجعخطبةصياغةفىبرعوقد،وملهمةبلكريمةبطريقةالناسفصل

حتىيقاتلإنهبل،الجديدةالحريةاعتناقعلىشخصكلخلالهامن

الفيديوطريقعنالعمالتسريحفىيبدأأنمنهيطلبالذى،رئيسهضد

هو''بينجهام"انهىهناالهائلةالمفارقةأنإلا،النفقاتخفضأجلمن

معحتىولا،حياتهفىحقيقيةواحدةعلاقةدونالحياةفىوحيدشخص

علىخارقةقدرةأنهيبدووما،زفافهاحفليحضرلاقدالتىالصغرىأخته

تأكيدالواقعفىهوفصلهميت!االذينالأشخاصمعوالتواصلالتعاطف

إحدىلهتوضحأنإلىالنحوهذاعلىالأمرويستمر0الانفصالعلىعميق

ويتوصل،الحقيقىالإنسانىللارتباص!الهائلةالأهميةالشخصيةالتجارب

نصيحته.اتباعحتىيستطيعلاوعندئذ.النهايةفىالحقيقةإلى

القيمةتقديريت!احيثالرقميةالتكنولوجياتجتاحهعالمفىنعيشإننا

الاجتماعية.التفاعلاتتقانباالأحيانمنكثيرفىالبشرىرتباص!للاالكاملة

نقاص!منالعديدبناءفىالمتمثلللسخريةالمثيرالفنالكثيرونأتقنوقد

فىالعلاجيوجدولا،نفسهالوقتفىالتواصللمسةخسارةمعالتواصل

منالتواصلتحفيزفىولا'ا(بينجهاما'رايانحالةفى)كمااتىالذالتحفظ

عبارةالأولىفالحالة0سطحىنفسهالوقتفىولكنهالمثيرالبيعفنخلال

إستراتيجى0خيارعنعبارةالثانيةوالحالة،فلسفىخطأعن

نقطةعندإليهالوصوليت!ا،الحالىالوقتفىللانتاجيةحدفهناك

منكثيرفضالتكنولوجى.التقدممحلالناسمعالتقدمعندهايحلمعينة

www.jadidpdf.com



15مهمةز/لتماكازليجى!نصيحةأنفىلملسبب

نؤمنولأننا،حكمناعلىتؤثرالتىهىالاتصالسرعةمجردتكونالأحيان

لاغالبافاننا،أنفسنا(نحننفعل)كمافوريةردودايتوقعونالآخرينبأن

جمالياتنتجاهلإنناحيث0معنىاتذردودلصياغةاللازمالوقتنستغرق

تعليقعلىالمبادئهذهأطبقأنأستطيعلاأ'إننى:ونقول،المتبادلةالكياسة

لاحيثافتراضىمؤتمرفىأو،إلكترونىبريدبرسالةأو،المدوناتباحدى

تكونالتىهىالتفاعلاتهذهولكن،يسمعوننى"الآخرينأنمنامتأكدأكون

اللحظاتتلكإنها،الإطلاقعلىقيمةالأكثرهى''كارنيجىا'مبادئفيها

واضح.بشكلالآخرينإيثارتصرفاتفيهاتبرزالتىاليوميةالشائعة

عندماونتأثر0التاليةولقاءاتناالأولىمواعيدنافىالمجاملةنتوقعإننا

مشتركةرحلةأثناءأو،الأسبوعىالتقدمتقريرفىنفسهاالمجاملةلالكتظهر

حفلفىخطبةأوإعلانيةحملةفىمتواضعةبلاغةنتوقعونحن،المصعدفى

تحديثفىنفسهاالمتواضعةالبلاغةهذهتظهرعندمانتحفزانناكما.زفاف

يقولون-كما-فالفرق0تافهةمسألةعلىنصىردأوفىالإلكترونىبالبريد

اليومية0لتفاعلاتكالكثيرةالدقيقةالتفاصيل:التفاصيلفىيكمن

لأنالرقمى؟العصرهذافىمهمةالتفاصيلهذهمثلتزاللافلماذا

عنالتعبيرعلىالقدرةإلىبالإضافةالتقنيةبالمعرفةيتمتعالذى"الشخص

يسيرالذىهوالشخص-الناسبينالحماسةواثارة،القيادةوتولىالأفكار،

كلماتارتباطمدىاللافتومن'ا.الأرباحأعلىلجنىالقوةامتلاكباتجاه

الحافى0الوقتفىبظروفناأ'كارنيجى'أ
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الرقمىالعصرفىالناس
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القديمةالسيئةعاداتكادفن

تعريفهماعنا'الابنكينجلوثر"مارتنوهتلرا'أدولف'امنكلاسل

للتأثيرتطبيقهماوراقب،مماثلةإجاباتعلىتحصلوربماللتأثيرالأساسى

علىيكوناأنإلايمكنلاللتأثيرتعريفيهماأنتكتشفوسوفحياتهما،فى

بأقوالهما.الملموسالاختلافويبدأ0النقيضطرفى

فى''يفكرونلاالرجاللأنالقادةمخظوظونهم''عجملةقالن

...ولكنذاتهاحدفىالسلطةأجلمنبالسلطةمهتفالست"إننىمقابل

بينواضحوالاختلافوجيد''،صحيحأمروهذا،الأخلاقتبرزالسلطةفى

والسخرية،للمكر،مكافأةيأتىالتأثيرأنيؤكدمنهماالأولفالقول01القولين

وفى،العامبالصالحللاهتماممكافأةهوالتأثيرأنفيؤكدالثانىالقولأما

التاريخويوضح،المختلفينالأسلوبينبينمامكانفىكلماتئاتضعنايومكل

وننتهىالآخرينمعنتواصلفنحن،النهايتينمننهايةإلىثمتهىالنتائجأن

للبناء.أوللهدمإمابهم

تنتقد،لا:نصيحتهفىمقتضبا'اكارنيجى'أكان،الغايةلهذهوتحقيفا

إنهنقولوعندما،اليومصعباالأمرهذايبدوكمولكن0تشتكأو،تشجبأو

ففى0الحقيقةكبديصيبلاقولفهذابكلماتئاأكثروعيانكونأنعلينايجب

خلالهمنأفكارنابشأنالتواصلعلينايجبهائلرقمىنطاقوجودظل

للجمهور.الوصولاسمعليهيطلقالمساواةقدمعلىآخرضخمنطاقيأتى
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ص!رتبالملاتسياسهأ22

فى47!"حىى47ء+،لملممبيعاالأكثرالكتابمؤلفكاواساكى''''جاىويوضح

الوصولمنجعلتقدالرقميةالاتصالوسائل"إن:فيقوللهحديثةمقابلة

الشخصولكن،الطرقوأرخصبأسرعممكناأمزاالناسمنأكبرعددإلى

العصفجعلتقدالتكنولوجياأنذلكعلىوالدليل،خاسزايزاللاالخاسر

مضى''.وقتأىمنوأسهلأسرعشخصأىبسمعة

لتطبيقالأساسىالعنصرفانهاالدقةوجهوعلى،حقاجيدةحالةوهى

ا!لبدأ.هذا

يعرضكأنالممكنمنخفئانقدايمثلالأوقاتمنوقتفىكانوما

كندىطبيبوهو-2انسبيتمايكل''باتريكالدكتورسل.غرامةلدفعالآن

لنشرهدولار00004تغريمهتموالذىالأسرةطبفىمتخصصسابق

وأ02ابنتهأمزوجتهعنبوكفيسموقعفىوتشهيرات"سيئة'2تعليقات

والذى-القدملكرة"ليفربول"لنادىالهولندىالمهاجم-'ابابلا'رايان

رابطاتويترموقععلى2'يونايتد''مانشسشرنادىأمامالخسارةعقبنشر

تعليقوتحتهاويب''أ'هاواردالمباراةلحكمللسخريةمثيرةمفبركةلصورة

وعندئذإ''،مزحةمنلهايا.الحكامأفضلأحدبأنهيصفونهإنهم'ا:يقول

نشرهلماونتيجةدولار.000163حوالىأى،إسترلينىجنيها0000تغريمهتم

قائلا:ديرسا'"بينسىبىبىبموقعالمدونأشار،ا'تويتر"موقععلى''"بابل

أصبحفقد،لصديقتهالمكبوتةمشاعرهعنيعبرعامقبل''"بابلكان''بينما

أطرافعندمتاحة-للغايةوالمغرية-جداالمريحةالأداةهذهالآنلديه

كلها'04للعالممشاعرهعنالتعبيرلهتتيحوالتى،أصابعه

نأالآنالممكنمنالأصدقاءبينمهملةشكوىمجرديومذاتكانوما

ا'بروفبولنت'امؤسسةأجرتهادراسةكشفتوقد،العملمنطردكفىيتسبب

موظف0001بهايعملالتىالأمريكيةالشركاتبينمنبأنه9002عامفى

وظائفهممنالأشخاصبعضطردتمقدأنهمنها%8نسبةذكرتأكثر،أو

تحديدا،أكثرولنكنإن.ولينكدبوكفيسمثلمواقععلىتعليقاتهمبسبب

شبكةعلىمؤخزاالصادرة'ابوست''هوفنجتونمجلةأعدادأحدفان
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أصحابهاطردفىتسببتبوكفيسموقععلىصفماركة13يصفالإنترنت

القائمة:بينمنوكان.6وظائفهممن

الزبائنمنلاثثينالمهينونقدهاتذمرهانشرتللبيتزامطعمفىنادلة

ثلاثلمدةطاولته!علىالانتظارمقابلمنخفضلبقشيشتلقيهابعد

فقالت،العملفىالمقررةنوبمهاعلىإضافيةساعةبينهامن،ساعات

انطلقتثم،"بريكس''ا'مطعمفىالطماملتناول"ن!نثكركم:بسخرية

''حقيرون''07بأنهمووصفهم،الزبائنعلىللتهكم

الفريقفيهأدانحديثاتمليقانشرإيجلز'أا'فيلادلفياباستادموظف

داوكينز''ا'برايانللفريقالأمانوصمامالمفضملللاعبهالسماحعلى

بذيئةاأكلمةاللعنة'افيه:قالوقد.برونكو''دينفرلفريقللتوقيع

سدانهارلقد''دينفر''000لفريق''داوكينز''توقيعبسببتدمرتلقد

''إيجلزا'1108فريق

''فارماسلمعليهايطلقكنديةبقالهمتاجرسلسلةمنموظفينسبعة

مللت"لقدباسلمبوكفيسموقععلىمجموعةأنشأواوالذينبوى'ا

لفظية"انتقاداتوتشملالعملاءمنتسخروكانتبوى"فارممن

09'أوالموظفينالزبائنضدلاذعة

أكثرأصبحالانتقادكاناإذعمايتساءلأنللمرءيمكنالأحيانبعضفى

انتشازاأكثرأصبحالآخ!رينعلىالأحكامواصدارالتماطف،منانتشازا

الآخ!رينانتقادانعلىخلاففلا،لديناالاتصالوسائلفىالتسامحمن

عنللتعبيرالمتاحةالكثيرةالفرصوجودظلففى،الانالسائدالوضعهو

عنالتعبيرفىحقهماستغلالعلىيحرصونمناالعديدأنيبدو،الرأى

سرعانولكنهم،مخطئشخصهناكيكونعندماآراءهمويقحمونالرأى

مناالعديدفان،المخطئينهميكونونعندماالصمتويلتزمونينكمشونما

يد،فىالرأىعنالتعبيرحريةعليهيطلقبسيفالإمساكعلىاعتادواكد

فى-الأخرىاليدفىالشخصيةالخصوصيةعنالدفاععليهيطلقودرع

الإنسانيةالعلاقاتأننرىفاننا،ذلكنفعللكىأنهيتناسونالجميعأنحين
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علىالقائمةالثقافةهذهفإن،عديدةنواحومن،حربميدانمجردهى

نحياها.التىالمؤسفةالحقيقةهىوالشكوىالانتقاد

الآخرينفىالتأثيرعلىبالقدرةيتمتعالذىالشخصفإنذلكومع

العلاقاتانهياراتجاهالسيرفىسرعةمنتزيدالحماقاتهذهمثلأنيدرك

التكتيكاتهذهفمثلخطأ،علىالآخرونظلومهماصوابعلىكنتمهما

منومتحيزكامندافعبوجودتوحىلأنها،تبنىمماأكثرتهدمالغالبفى

تفاعلأىتنقلفإنهاوبالتالىلا.أمفعلاموجوداكانسواءفقطواحدجانب

متحركةرءوسالديناأنفىعجبفلاالتوتر،مرحلةإلىالألفةمرحلةمن

ولكنخطر،فىدائماوالتأثير.الحالىالوقتفىالفعليينالقادةمنأكثر

خلقفىيتسببلاالأمروهذا،آرائهمفرضمنأكثريريدونلامناالكثيرين

بينالفجوةوزيادةالتوترتأجيجسوىشيئايفعللاإنهبل،فقطسيئةتجربة

المفيد.والتعاونرسالةأية

هوالعكسأنعلىخلافلا،حقيقىقائديظهرفعندماذلك،ومع

منالمتواصلينمنإلحاحاأكثرقليلعددحينئذهناككان0يحدثالذى

الرئيسوكان.العبيدلتحرير''لينكولن''إبراهامأصدرهالذىللبيانالمتلقين

المتوترةالمواقفمعيتعاملشخصبأنهطوللزمنمنذمشهورا"لينكولن"

منلحظةأيةخلالضخمتكتيكىخطأأىتجاهفعلهردويعد،وكياسةباتزان

ذلك.علىمثالخيرالأهليةالحربفىالذروةلحظات

يوليومنالأولىالثلاثةالأيامخلال''جيتيسبيرج''معركةخوضتمفقد

التراجعفىلىا'0إى''روبرتالجنرالأبديوليو،4ليلةوفى.1863عام

بالمطر،البلدبالغيومالملبدةالعاصفيةالسحبأغرقتعندماالجنوبنحو

نهراأمامهوجد،المهزومجيشهمع'ابوتوماك'انهرإلى''لى''وصلوعندما

كان"لى"أنأى،وراءهمنتصراالاتحادوجيش،اجتيازهيمكنلامتراميا

ا'لى''جيشلأسرالاتحادلجيشذهبيةفرصةلاحتوعندئذمحاصرا.

الجنرال"لينكولن''أمر،المفرطةالثقةمنوبموجةالفور،علىالحربوانهاء

"لى'ايهاجمأنولكنللحربمجلسلعقدالدعوةتوجيهبعدمميد"''جورج

www.jadidpdf.com



25/لقدلمة/لسيئةتكد/عادفن/

يطالبه''ميد'اإلىخاضارسولاارسلثمأوامرهالرئيسوأبرق0الفورعلى

.الفورىبالتحرك

يماطلوكانمترددا،كانفقد،للحربمجلسعقدإلى'أميد'اودعا

نهرانحسروأخيرا،للرئيسوالأعذارالذرائعانواعبكلوأبرقالأمر،فى

بقواته.ونجا"لى"وعبره"بوتوماك'ا

يعنى"ماذاقائلأ:'اروبرت'ألابنهوصرخغضبا،ا'لينكولن'أوالثششاط

فقطعليناوكان،أيدينامتناولفىكانوالقدهذا؟يعنىماذا!اللهياهذا؟

هناكيكنفلمذلكومع،تماماقبضتناتحتوكانواونسحقهمأيدينانمدأن

،الظروفهذهظلففى،بالتحركالجيشلإقناعفعلهأوقولهيمكننىشىء

،هناكإلىذهبتقدكنتولو'الى''.يهزمأنتقريباجنراللأىيمكنكان

بنفسىأ'0سحقهمنلتمكنت

العادةهىكمانفسهفىالمتحكم'الينكولن'اجلس،مريرةأملوبخيبة

اللهجة.قاسىخطابا-لتاريخهنظرا-كانما''ميد''إلىوكتب

لجنرلملى،لمعزليزى

هروبفىأسهمتلملتى/لصيبةحج!اتقدرأنكأصدقىلاإننى

لملىلإلإضافة-عليهبقضائكوكنت،لدناقبضةفىكانلقد.لى//

،نلملآلملحالىهىولكنكما،ماتمالملحربستنهى-خيرةلملأتناحانجا

جمةمهاتستطعلمذلمفإ،غيرمسمىجلأتستمرإلىسوفلملحربنفإ

ذلكتفعلأنلكنىفأ،ضىلالمثنينلملاليىمئرفىخساتكبددونلى//

جذ/قليلعدر/صطحابمن/لاتتمكنولا/لنهر،جنوبتكونعند!ا

تحتنتكالملتى/لقؤهرعدلمأثلثىمنأكثرليس-معك/لجنورمن

وأنا-أتوقعأنغير/لعقولىمنسيكونفإنهلملوقت؟ذلكفىإمرتك

لقد/ل!ن،لملتأثيومن/لكثيرإحد/ثتستطيعأنك-لإلفعلأتوقعلا

ذلك.لشببلإلغسىلأشعرأناؤلم،/لذهبيةفرصتكضاعت

يرسلهالم''لينكولن'اولكن.إرسالهاليتمتمامامبررةرسالةكانتلقد

وفاته.بعدأوراقهبينعليهاعثرواوقدأبدا.
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وانتقادهالكبيرةأملهخيبةعنالتعبيرعنالرئيسمنعالذىماترى،

المبرر؟

قلبفىيظهرالتواضعوكان،بارغامتواصلأا'لينكولن"الرئيسكانلقد

تحررفلربما،الرسالةبهذهبعثقدلوكانأنهرأىأنهولابد،يقولهكانماكل

''ميدا'،الجنرالاستياءأثارلربمانفسهالوقتفىولكنإحباطهبعضمن

كاناميد"2أن"لينكولن''عرفوقد،كقائدالرجلفائدةإضمافمنوزاد

يعرفوكان،فقطأيامبضمةقبل''بوتوماد'انهرلجهـيشقائذاتعيينهتمقد

كانوبالتأكيد،البطوليةالنجاحاتمنبسلسلةيتمتعكانا'ميد''أنأيضا

نتيجةيعانيهكانالذىالعبءإلىبالإضافة،هائلةضغوطتحتيقع''ميد'ا

قيادتهم،يتولىكانالذينالأشخاصهؤلاءبعضوبينبينهائيةالعدالعلاقة

فانه،خطابهلهوأرسل،جانباالتفاصيلهذهمثلنحىقد'الينكولن'اولوكان

فىالخمهمارةسيعانىكانولكنه،الكلاميةالمعركةفىسيفوزكانبالتأكيد

التأثيرءحرب

بخطئه،إبلاحمكهيتمأنيسقحقيكنلم''ميد"الجنرالأنلعنىلاهذا

بخطئه.لتبليغهفعالةوأخرىفعالةغيرطريقةهئاككانتانهيعنىولكنه

ذلكفملولكنه،أملهبخيبةشعوره"ميد''إلى''لينكولن"نقلالنهايةوفى

اختار،اللاذعالخطابإرسالعنالامتناعباختيارهفإنه،محترمبأسلوب

الهمتمووالذى'اميد'ا/علىمنهوالزيادةبلتأثيرهعلىالحفاض!'الينكولن''

وفاتهحتىفيلادلفيامدينةفىرأسهمسقطفىالعامللصالحقوةليصبح

1872.عامفى

هنىآخرأصريكىرئيسأىمنأكثرربما-يعرفكان"لينكولن'2أنويبدو

الذ!والوقت،!يهلسانهعلههيمسكأنينبفىالذىالمناسبالوقت-التاريخ

ا!ارةهذهصميموقى،برأيهالتصريحمنأخطرخطأالصمتفيهكان

البهشرية،للطبيعةالأساسيةالحقائقأكئرلإحدىواستيعابفهمهناككان

غريزىبمفهكلونميلأنفسنا،عنالدفاععلىمجبولونمخلوقاتفنحن

ناهيك،ورفاهيتناسلامتناتهددالتىاتالتهديدجميعوانكاروتفادىللدفاع

كبرياؤنا.لهاتتعرضالتىالتهديداتعن
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بينفمن،البيسبوللكرةالأولىالدرجةدورىكنىالمن!ثثطاتفضيحةتأمل

الإسترويد!رمونباسهتخدامأسماؤه!اارتبطتلاعباا92منمكونلأقائمة

ب!ممببفانه،الاي!ابيةالاختباراتعيناتخلالمنالبهشرى|لنمووهرمون

فقطلا!ئباا6امحترف-الزملاءقبلمنالتورطأو''ميت!ثهيل'ا،لجن!تقرير

01المنهـئمطاتبتناولط

الغوور؟منعاليلأدرجةلديهمبارزلينرياضيينمجردهؤلاءفهل

بانتقادكللظزميلفيهاقاممرةآخرتأمل،السر!كةبهذهالأمرتفهملا

اصدرهاالتىكلمالهأننفترضأنبنايجدرهل،فعلتهأوقلتهشىءعن

فىرغم!اأنل!هلأمغداء؟لهتشترىأومحناقهفىترغبجعلتكبشأنك

هذا!ونوربحاله؟كمفاجأةمكتبهكنىالسردلهنمنمفتوحةعلبةإخفاء

أيضا.لط!ا

لنس!تحقكفاءسوا،والنقدللاستنكارموضغانكونبأدنانست!تعانتولاانالا

قائلا:الأموهذاسيلىا'أ'هانزالص!اءالفددإخصائىويوضحلا،امذلك

الانتقاد".منبالهلعنصاب،الاستحسانعلىتلهفنا"بقدر

لت!قد!قأو،جدالاونقاشأىكنىللفوزالنقدنستخدمأننحاولوعندما

الوراء"إلىخطوفينتراجعبذللظفإنناالتفيير،علىللتحفيزأو،همينهدف

إليالخيولهادةل!ايمكنالتىبالطويقةالتع!طوإلىالناسدفعيمكنفإنه

ونحنإلل!ا،تهـدفالقىالنتال!جيحمقمانادراوالنقدالفحقهوولكنالماء،

ا!لحادثالتاعلىألهضاينطبقف!ذاققط،العامةالخطابةعننتحدثلاهثا

الخاصة.

خلالمنللسهدلآالمشوهةالتمليقاتفىتتمنل!كصريةروحله!ادءور!ثم

اقىالل!!إن،الإجتماع!الإعلاموولهمائلالحواريلأ،والبرامح،المدونات

ي!فهـعانتقادلقموضوع!إدنهالانققاد،اجلمنالوسائلإحدىفيهـاتست!دم

هثالئايهـونظ!دفاعها،موقغاش!م!أ!يقشذوعندما،الفورىللدفاع

سههمرتقولهكنمىءوكلي.ليقلمهاالتىجزالحوالاخطتراققولهيمكنكمماالكثير

الت!مدل!،وعدمالم!طل!الاثمك،ذللأمنالأسوأأو،ال!ث!كمصفاةخلالمن

موئهةغيرمدمرةس!اموكأنهاالانتقاديةالتعللقاتتعملالطويقةوب!ذه

يطلقها.منبهاويصاب،صاحبهاإلىترتد
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نتواصلشىءأىفيهينتشرعالمفىممكنةسرعةبأكبريحدثهذاكل

هاتفكاميراأو،ميكروفوناستخدامأو،مفتاحعلىنقرةبمجردبشأنه

تعليقهنتيجةقاسئادرساا'جيبسون"ميلالممثلتعلموقد.العيانعنبعيدا

السابقةلصديقتهالصوتىالبريدعلىتركهقدكانالذىالعنصرىالمهين

مناكتسبهقدكانالذى-العالمىتأئيرهفإن،العالممستوىعلىبثهوتم

مدوية.ضربةتلقىقد-هوليوود

،8002عاممنيوليوفىوقعمدمزازالماولكنهإئارةأقلمثالوهناك

ملصقةلمدونةوفقا،تعليقاتنيوز'ا"فوكسمحطةميكروفونالتقطعندما

إلقاءهاينوىا'كسونجاا'جيسىالدين'ارجلكان2إناإن'اسىمحطةبموقع

الديمقراطىالمرشحقدرمنيبدوتحطماعلىكانتوالتى،خاصةجلسةفى

ورغمالسود''.11مجتمعفىالأخلاقعنمحاضرةلإلقاءالظهوربهالمفترض

غائزاجرحاأحدثتقدتعليقاتهفانالفور،على'اا'جاكسوندالعامارالاعتذ

0السودالمجتمعبأعضاءالخاصةالمهمةالمسائلبشأنالوطنىتأثيرهفى

إلينوىولايةلسيناتوردعمهفىالشكأئارتقدفإنها،ذلكعلىوعلاوة

للولاياتوالأربعينالرابعالرئيسأصبحماسرعانالذىأوباما"،ا'باراك

.المتحدة

فىواسعنطاقعلىالمنتشرةالزلاتهذهمثليتجنبمعظمناأنحينفى

الشخصياتعنالصادرالحكمإلىنستقرأنوقبل،العامةالتواصلمواقف

فيمالنفكرجيداأنفسنانفحصسوففإننا،الزلاتهذهفىتقعالتىالعامة

منتشراليصبحوينفجر،لديناالخاصةالأشياءأسوأعنالآخرونيقولهقد

تعاملاتنافىبسيطاأمبددائمانتبعأنهولكذمنالأفضليزالولا،الملاعلى

للعالميمكنعصرفىنعيشإننا،تشكأو،تشجبلا،تنتقدلا-الآخرينمع

وأيضا،حقاللغايةمحتملاأمراالعالميةالمساءلةفيهوتعتبر،كلماتنايسمعأن

مسمى.غيرلأجلالتواصلفىكوارثنافيهتلاحقناأنالممكنمن

وأالحكمةمنفليس،الحديثفىالمطلقةللحريةعالمىاتجاهوجودورغم

وأ،أهميةأكثرأو،أكثرفاعليةرسائلكلتجعلالآخرينتنتقدأنالضرورى

ينظرألاالأفضلمنالآنلكالآخريناستماعودرجة،للاهتمامجذباأكثر

يتقبلونالذينوهؤلاء،مسئوليةباعتبارهاولكنمنحةأوعبئابوصفهاإليها
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أسرعهمبالثقةجديروحماس،وتعاطفبتواضعالمسئوليةهذهتحمل

الذينوالأشخاص،لهمللاستماعالآخريناداستمدفرصزيادةفىبكثير

،والعائلات،والشركات،الصناعاتداخلواسعنطاقعلىالاحتراميلقون

الخاصةالنظروجهاتفىيتحرونالذينأولئكهمالأصدقاءومجموعات

الذينالأشخاصهؤلاءمعالتعاطفعلىيحافظوننفسهالوقتوفى،بهم

سلوكهم0أوآرائهمفىالتأثيريريدون

فان،الإكراهاسمالمواقفبعضفىالكلماتبقوةالتغييرعلىويطلق

قانونىغيرالإكراههذايكونلاقدوبينما،جريمةفهذه،سببهناككان

فاننا،الأصدقاءأو،الدراسةزملاءأو،العملزملاءمناثنينبينشرعىأو

الأمر.اهذعنناتجبالاستياءشعورأىلتجنبجهدناقصارىنبذل

الآخرين.تحسينوليسنفسكتحسينعلىالتركيزهىطريقةوأبسط

روحإلىوالاعتراضالفضحروحمنالإعلاملوسائلاستخدامكغير

ومعجبيكأصدقائكإخبارفىخطأهناكفليس0والنصحالقشجيع

تخبرهمالتىالروحولكن،منهايتخلصواأنفىترغبالتىبالأشياء

أنانياغرضالديكلأنالمعلوماتتتبادلهل،ذلكفىالسرهىبها

لزميلتدخرهانالأفضلمنالتواصلمنالنوعهذا؟تحقيقهتريد

فان،بالفعلصفكفىيقفونالناسلوكانوحتى،بالئقةتماماجدير

ذلك،منشىءأىهناككانواذا،منكيقربهملاوالأنينالتبجح

الثقةبإمكانهمكانإذاعمايتساءلونيجعلهمالسلوكهذامثلفان

0والزلاتللاخطاءارتكابهمعند

ضررهفان.والتميزللتفوقإستراتيجيةأنهعلىالاتهاماتتوجيهقاوم

لافإنك،عالمىاقتصادأىظلوفى،الطويلالمدىعلىنفد4منأكثر

ومتعاونلكممينأعظمهومنافسيكأكبريصبحمتىمطلقاتعرف

يسيراعمالكلنموطريقأفضليكونعندماستفعلهالذىفما،معك

نإ؟بالفعلمعهالعلاقاتجسورأحرقتقدكنتشخصخلالمن

الأهمية،بالغأمروالتعاوناحترامها.وينبغىصحىأمرالمنافسة

حمايته0وينبعى
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الخاصة.أجندتكعنالقخلىخلالمنمغزىأكثررسائلكاجعل

وأالممجبينمنواسمةقاعدةإلىالمهمةبالأخبارتغردكنتفسواء

الأخبار،بأحدثالإدارةمجلسأعضاءمنصغيرةمجموعةتحيط

هوبمانفسهيرهقأنأحديرغبلاأنهتتذكرأنالحكمةمنفإنه

وكبيرةصغيرةلكلالمتلقينفانشىء،كلوقبللك.بالنسبةمهم

تفعلهماكلكانواذابهم.خاصةقيمةيريدون،معكالتواصلمن

وأجهزة،بهمالخاصةالإلكترونىالبريدوصناديق،انهمأذملءهو

فانهم،وآلامكمشكلاتكوأكبرآخربأوصافبهمالخاصةالهاتف

يكفىبماالإيجابىالتواصلمنفهناك،طويلةلفترةلكيستمعوالن

بالتشاؤمعقولنايرهقأنيريدآخرشخصلأىأذاننانصملأن

السيئة.والأخبار

فعندماالآخر،الشخصمعالتواصلقبلنفسكتهدئةعلىاعمل

تكونماعادةالتواصلمندقائقخمسأولفإن،سيئمزاجفىتكون

الردودمنالتخلصعلىنفسكتدريببامكانككاناواذ،حدةأكثر

ساعاتنفسكعلىتوفرسوففاند،المحسوبةغيرالمتهورةالفورية

الطريق،طوالأخطائكوتصحيحومواقفكآرائدتغييرمحاولةمن

هناكفليس،الأحيانبعضفىالطيشلحظاتجميعانعانىوبينما

علىوفرالملا.علىتنتشرالتىالخاصةالطيشلحظاتمنأسوا

خلالمن-النطاقواسمةالمعضلاتوربما-المتاعبمنالقليلنفسك

ذلك0بعدعليهتندمقدبشىءالتفوهقبلالوراءإلىخطوةاتخاذ

فإنهآخر،شخصأىتقييمعندقولهيمكنكمادائماهناكأنحينوفى

أيضا.أنتتقييمكعنديقالأنيمكنمادائماهنادأنتتذكرأنجيدلأمر

تحكمالتىالطريقة''إنقائلا:هناالمناسبةالحكمةيقدمقديممثلوهناك

تضعهاالتىوالمعايير،خلالهامنعليدالحكميتمسوف،الآخرينعلىبها

'ا.لكالآخرونيضعهاالتىالمعاييرهىتكوقسوف،للاخرين

فىحقنااهميةمننقللأنالأحيانبعضفىالصعبمنأنهورغم

أعظمبأنيذكركسوفللتاريخسريعاستعراضءإجرافان،بحريةالتحدث
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بداخلهمكبرياءهمويبتلمون،ألسنتهمعليهميمسكونالذينهمالمؤثرين

يسمحونفإنهمذلكمنوبدلا،السلبىالانفعالمنموجةتئشأعندما

نأ!كصماءخطبةلأيةيمكنمماأكثربقولوالحكمة،والتواضعل!يجاز،

الحرجة0الأوقاتتلكفىتقوله

ىذالبريطانىالكاتبردمنأكثربالذهنيعلقمثالهناكيكونلاوربما

مجلةمنلهوردتدعوةعلىتشيسترتون".كيه."جىالخصبالأدبىالإنتاج

؟"العالمفىالخطأهو"مابعنوانموضوععنبهامقاللكتابةتالمز//

كالتالى:'أتشيسترتون'أردكان

،رةلملسايهاأ

ننى.لم

لملتقدلير.خالصمع

31تشيسترتون.كيه.جىلم

لكتابه4391عامفىتاليملم/بجريدةاستعراضاانالمستفربمنفليس

للأديبشعبيةالأكثرالقوىالخصمأنإلىأشارولصهمميه40بعنوانالذى

''شخصبأنهوصفه-شوبرنارد"جورجالأيرلندىالمسرحىالكاتبوهو-

أ'المحبالعدو'ابأنهشو'2تهاذالاستعراضوصفوقد13،ا'جبارةعبقريةوذ

القريدةالحماسيةالعلاقةوصفنفسه"تشيسترتون"وحتىلمعاصره.

ا'014مطلقاعرضهيتملمصامتفيلمفىالبقر"رعاةكعلاقةبأنهابينهما

العلاقةولكن،عصرهمافىقضيةكلبشأنخلافعلىالرجلانكانلقد

قدرةإلىذلكمنكبيرجزءفىالفضلويرجع-أبداتضطربلمبينهما

اراءواحترامدائمفحصمحلفىغرورهعلىالحفاظعلى'أتشيسترتونأ'

عاديةالنتيجةتكنولم،ذلكمنأكثرمعهيختلفأنيستطعلمالذىالرجل

الكاتب.حياةفى

فىمحالقاالدوامعلىوظل،الخيالوراءماا"تشيسترتوق"تأثيربلغفقد

ويلز".جى."إتش.ووايلد''،اوسكار'أ،شو"برناردمثلمعاصريهأذهان

لوشى"اإس."سى.توجيهفىء!ى!+4لمي!/صءكاىك!ىكتابهأسهموقد
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مسئولةديكنز''ا'تشارلزلسيرةكتابتهوكانت،خياليةشطحاتلهكانالذى

''ديكنز'العملجادةعلميةنظرواعادةشعبيةنهضةخلقعنكبيرحدإلى

الزعيمألهمتوالتى7،!ىء!يمء،لمكي!ي!كي!ء!كاثه!ى!يمروايتهفىالمتمثل

أنكيبدلم''إذا:القائلةبالفكرةكولينز'''أمايكلالأيرلندىالجمهورى

سبتمبر18بعددعمودهأنكما''،اصطيادكبمحاولةأحديهتمفلن،تختبئ

علىبالغتأثيرلهكانكا!لم!!لميى//لم7،ءكالأ،ه!يممأء*صحيفةمن9091

اغاندى'ا.''المهاتما

أقلهومايتطلباليومعالمفىالناسعلىوالتأثيرالأصدقاءكسبإن

أناكنتفإذا،الذاتوانكارالتواضعبلاغةيتطلبإنه،البليغةالخطابةمن

يمكنناوعندئذ،لىمشكلةتمثلأيضافأنت،العالمهذافىمشكلةلكأمثل

العملفىنستمروأنالمخطئومنالمصيبمنامنبشأنالقلقعننتوقفأن

وسوفعليكوترتدتطلقهاالتىالأسلحةمنتخلصحالا،أفضلعالمنالجعل

0نحوالتقدمبكثيرأسرعمساؤاكلماتكتشكل
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رجلقصةالأوسكار،جائزةعلىالحائز،ء+كا!فىلمكا"ح?كلكافيلميروى

الحديثفىالتلعثميعانىأميراساعد،التواضلعلىرائعةبقدرةيتمتععادى

0الناسمنأمةصفوفيوحدملكايصبحأنعلى

،الكلامفىالتلعثممشكلةيعانى-يوركدوق-ا'البرت'االأميركان

صعوبةيجدفكان،حياتهفىشىءأىتحقيقأمامعائقاتقفكانتوالتى

والتحدث،العامةالخطبفىالتواصلوفى،لأطفالهالقصصروايةفى

عنوبحثاالعصر،ذلكفىالتكنولوجياوسائلأحدثوهوالراديو،عبر

خبيرلوج""ليونيلالمولدالأسترالىمعالأميرتقابل،المزمنلمرضهعلاج

كانلأنهمنها"كبيرجزءفىتقليديةغير"لوج''أساليبوكانت.التخاطب

جسدية0مشكلةهىمثلما،نفسيةمشكلةالتلعثمأنيعتقد

افرادبين'ابيرتى'اباسممعروفاكانالذى-الأميرأنكيفالفيلمويظهر

التوترحدةتصاعدالفيلمبقيةوتحكى''لوج''،توسلاتيعارضكان-عائلته

هو-يوركدوق-ألبرتا'"الأميروأصبحالمخاطرتزايدتحيثالرجلينبين

الثانيةالعالميةالحربكانتبينماالإمبراطور،أىأ'،السادس''جورجالملك

الأفق.فىتلوح

الملكفقد،لتتويجهيستعدونكانوابينمافارقةلحظةوفى،النهايةوفى

بأنه-مخاوفهكلعنالتحدثفىلنفسهالعنانوأطلقأعصابهالمرتقب

0العصوركلفىالتاريخأضحوكةويصبح،الأمةيخذلسوف
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0'احياتىفىعرفتهرجلاشجعأنت،ا'بيرتى"11:قائلالوجفقاطعه

بتأثيرتبشركانتلقد،الكلماتهذهثقلفىيفكروأخذ،"بيرتى"فتوقض

حياته.مجرىيفير

''،فكرةفعلكلأصلإن'ا:ملاحظاقالعندمامحقاا'إيمرسون''ولوكان

لمفكرةقدمفقدذكاء،1التأثيرإستراتيجياتأكثرهوا'لوج"بهقاممافان

ولم.ضعيفايكنلم-المتلعثمالأمير-'ابيرتى'اإن،قبلمنأحدفي!هايفكر

التىذاتهاوالصورة،تحملهاالتىالمضايقةحياةإن.أضحوكةأوفاشلأيكن

بداخلهشىءهناككانلقد،الكاملةالقصةتروىتكنلم،لنفسهرسصها

عظيما.شيئاكانوربماطيب.00شىء،وصدقاواقعيةأكثر

لأنمختلفا.رجلاأصبح،النهايةوفى.الفكرةهذه'ابيرتى'ااعتنقولقد

الآخرونتسببشيئالهيؤكدلكىالفطنةمنلديهكانواحداشمخصاهناك

02عيوبهمنيذكرونهماوراءإخفائهفى

ونائبالتنفيذىالمديرتصرفاتتأتى،''2'لوجتصرفاتمنالنقيضوعلى

9*()ولالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالعامةالإذاعةشبكةشركةرئيس

يتحدثبالفيديووهوتصويرهتموالذى،منصبهمنأقيلالذىشيللر""رون

كانلقد،معهابالشراكةيقملمالتىالسياسيةالأحزاببتلكاستخفافهعن

0الأساسفىاختيارمسألةالأسلوبينبينالفرق

تحملمنسياسىحزبأىأو'ابيرتى''منأىإعفاءيعنىلاهذاإن

صلاحاأكثرموضوعايعالجكان''لوج"أنيعنىولاالأخطاء،مننصليبه

الأسبابيجداأنالاثنينباستطاعةكانلقدشيللر''،ا'رونمنونزاهة

فحسب،تأثيراأكثرطريقاا'"لوجاتخذلقد،الموضوعاتهذهلشجباللازمة

اتخذفقدشيللر"،أأمامراتبها.أعلىفىالإنسانيةالكرامةيضعطريقا

المرءيرىأنبالفعلويصعب،الإنسانيةفىواخوانهنفسهفيهنسىمسازا

الآخر0منحكمةأكثرأيهما

لقد0الخرافمنمائةيحرسراععنتتحدثقديمةدينيةحكايةهناك

ذاتجمعهاعند،ذلكورغمأبذا،عنهايعفلولا،بالرعايةيتعهدهاكان

وتسعونتسعةهناككانفقد،فحسبواحد،مفقودأحدهاأنلاحظ،مساء
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اجلمنويتضرعيبث!لأخذهل؟الراعىبهقاما!ذىهن!ما.وآمناسالماخروفا

والتسممينالتسعةبوضعقاملمدلا،؟الذئبيدركهأنقبلال!خروفيعودان

لقدالمفقود،الخروفصكنيبحثلكىوذهب،الحظي!رةفىالأخوىخووفا

يتحملأنيساتطعلمالراعىأنلدرجلألهمكانالأعميةمنال!خروفهذاكان

بمضردء0يتوكهأت

وليسالأخوى،الخرافإلىالتص!رفهذايحملهاالتىالرسالهتأمل

الراعىمنتنتظرالتىألضاالخرافوبقيةبل،!حسبالمفقودالخروف

هذامثلي!رسلهاالتىالرسالةتأمل،والآن.وحصايتهاإطعامهاعلىليقومأن

يعرفونتركتهمهل،عليهمالتأثيوتودالذينالأشخاصهؤلاءإلىالتصرف

المبدأهذافىتكمنصائللأقوههناكإن؟عندكغاليةمكانةيحقلونأنهم

منثظم.بشكلحيالمافىيتجسدالذىالبمس!يط

نحتلواننا،ق!يمهلئاأننعرفلاروجامحةفطريةرغبلأنمملكجميماإننا

ضمنتقضمناكللدىوالقيملأالمكانههذهمحلىالماكيدولكن،مهمةمكانلأ

الحالى.عصرنافىنواجههاالتىالتحدياتأكفر

فتمضى0سطمحيهوأكثرها،أهميةالأشياءبأقلكثيماننشفلوربما

موضاتآخوبممضعنالحديثفىنخوضونحنحياتثاأوقاتمنالكث!ير

الاجتماعمحلم!املاحظةفىساعاتونمضى.الرياضيينخطاياأوالمشاهير،

الجعنونيهالتأملاتبركبنلحقلاوحتى،مشاغبجاممىطالببىلاهل

تكونربمامناأوقاتناتستنزفالتىالمطالبفان،الشعبي!ةللثقافةالغالبة

شىء.أىفىقليلانتعمقأنالصعبمنتجمللدرجلأجذا،قهويةذلدمع

الإلكترونية،الرسائلمنوفيضا،النصيةالرسائلمنس!يلأنواجهوعندما

تصبح،الاجتماعىالتواصلشبكاتفىالتفاصكلعملياتمننهائئالاووابلأ

،الأطفالمعذاتهالأمروينطبق،إزعاجمصدرإلي!هانتوددالتىالزوجةحتى

جيدشىءصكلىيؤكدلكىوقتايملكالذىذافمنإلخ.،الجيرانوالأجداد،

الألم.منخالسويعل!شمىءإنهللجمار؟الجديدالمطمخأوالسميارةحتى

بأنهأيضماليتصفربماالمؤلموغيرالسريعال!شمىءهذاأنهىالمشكلة

الأهميةمنمزيذااكئسبالمبدأهذاتطبيقفمانالسببولهذا،وأحمقممل

الحالى.الوقتفى
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الآخرينلدىالجيدةالأشياءعلىالتأكيديختلطألايجب،ذلكورغم

والتملق.النفاقمع

الحقيقى0الصادقالاهتمامبينهما؟الفرقما

يفعلهأنيجبعمامرةاتذ2علىا"محمدمشاكسجامعىطالبسأل

عليهيجبكانإذامايقررأنيستطيعالطالبهذايكنفلم.حياتهفى

منوكان،حظهعنللبحثالعالمإلىينطلقأو،الدراسةفىيستمرأن

الكلية،فىا'ابقناصخا:''على'الهفقالالأخير،الحلإلىيميلأنهالواضح

العفن،الخبزمنالبنسليناستخلاصبامكانهمكانفاذا،دراستكوواصل

إ''.4شيئامنكيصنعواأنفبامكانهم

فهمفقد،الحقيقةوفى،بالموقفيستخف"على"أنالواضحمنكانلقد

واستخدم،حياتهطواليسمعهكانالشابهذاأنالمحتملمنالذىالأمر

واصل.السهولةهذهبمثلتستسلم"لا:مهمةنقطةيقدملكىالهزلمنقليلا

'ا.عظيمشىءإنجازويمكنكمهمفأنت،عنكيقالقدماورغم0المسير

جيدنحوعلىالشخصرؤيةيتطلب-التملقخلافعلى-التعزيزإن

ويتطلب،عليهاالتأكيديجبالتىبالأمورالإحساسأجلمنالكفايةفيهبما

المهمةالأمورإدراكأجلمنالكفايةفيهبماجيدنحوعلىالشخصمعرفة

فنحن،للثقةوخيانة،الإدراكبعدماعترافايكونماعادةالتملقإن.بالفعل

علىنفكرلاالحقيقةفىولكنناقولها،علينايجبأنهنعتقدأشياءنقول

لىبالنسبةمهفالستأنك؟التملقيرسلهاالتىالرسالةهىما،الإطلاق

ا'.الاهتماممنالكثيرأمنحكلكى

كتب0التلقائىالطيرانجهازأسلوبمعالعيشإغراءعلىنتغلبأنيجب

يقول:مبيغاالأكثرالكتبمؤلف'اوارنريك21المؤلف

''0برؤيتكسعيدأنا؟حالككيف،''مرحبا:ونقولالبابخارجنندفعإننا

بالفعل.معهمنتكلمولا،نقابلهمالذينالأشخاصأعينفىننظرلاإنناحتى

الآخرين،معالتفاعلفرصمنالكثيرتخسرفأنت،بذلكتقوموعندما

وظيفتك.ليستوهذه،الطينمثلتشكيلهايمكنجماداتليسوافالناس

تشكيلهايمكنأشياءليسواالناسإن.للقيادةوليس-للتلاعبأسلوبفهذا
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القادةيفعلهماوهذا0إمكانياتهمإبرازيجببشرهمبلتريد،حسبما

علىويساعدونهم،الآخرينإمكانياتعنالغطاءيكشفونإنهم0الحقيقيون

لهم.اللهوهبهاالتىإمكانياتهمأقصىتحقيق

مستولاتهافضلعلىمناأىيحافظأنالمرءيتوقعأنالمعقولغيرومن

علينايجبالتىالفرصنفقدالحالبطبيعةجميعاق!حن0الوقتطوال

التىالرسائلهل0الوقتمرورمعإيقاعناضبطيمكنناولكناقتناصهاة

الأمورتجعل،حضوركخلالأومن،المنطوقةأوالمكتوبةكلماتكعبرترسلها

درجةزادتالتعزيز،نحوالأمورمالتوكلما؟التحفظأمالتعزيزإلىتميل

الاخرين.علىتأثيرك

فىالتقديريتلقىأنإنسانلكل''يحق:يقولمرةاتذإيمرسون"'أكتب

تتعرضالتىالعلاقةهىما0للحظةالأمرهذافىفكرا'06لحظاتهأفضل

فىبدأتلوسيحدثماذا؟الحالىالوقتفىالضغوطمندرجةلأكبر

التأكيدوحاولت،الشخصذلكحياةفىاللحظاتافضلعلىالتركيز

حتىيفترضلاإنه،أخطاءهالشخصلهذاأنمقدمايفترضلاهذاعليها؟

سنواتتركمحطفارجلايكونفربما،الجيدةصفاتهمنأقلأخطاءهأن

استهدفتاإذمؤكدا:واحداشيئاهناكولكن،أعقابهفىوالآثامالضياعمن

إلىالمتكررةالإشارةفانالتغيير،نحويتجهلكىالشخصهذاعلىالتأثير

تذكيرهفى-ذلكمنبدلا-بدأتاواذ.القليلتثمرسوفسوابقهصحيفة

خلالمنولكنالخيالى،التهويلخلالمنليس-بهالقياميستطيعبما

تاريخاكانلوحتىوالتفكير،،والنجاح،الطيبةالأمورفىالخاصتاريخه

مازالوربما،سباتهمنيقظتهإلىيؤدىشيئاهناكأنتجدفربما-بسيطا

نعامل"عندما.حالهإليهوصللمارغمالأمور،ببعضالقيامعلىقادرا

أما،عليههومماأسوأنجعلهانفىنتسببفإننا،عليههوماعلىإنسانا

نساعدهفإننا،افضلهوبماالقياميمكنهبالفعللوكانكمانعاملهعندما

07'أعليهيكونأنيجبمايصبحأنهعلى

الجيدةالأمورعلىالتأكيدقوةأدركواالذينالأشخاصهموقليلون

المتحدةالولاياتتاريخفىعشرالسادسالرئيسمنأفضلالآخرينلدى
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علىالحفاظ'الينكولنإبراهام'ااستطاعفقط،الفكرةفبهذه.الأمريكية

مارسفىالمنصبتولىيمينيؤدىكانوعندما.الأمريكيةالأمةوحدة

خطابهناكيكونأنحولالمثارةالشكوكمنكثيرهناككانت1861،

ذلك.بعدالأمريكيةالمتحدةالولاياترئيسلمنصبآخرافتتاحى

المتحدةللولاياتالجديدالعلمارتفع،فيهأقسمالذىنفسهاليوموفى

تلتالتىالشهوروفىألاباما،بولايةمونتجومرى،مدينةعلىالأمريكية

كلوكان،المتحدةالولاياتمنولاياتسبعانسحبت2،''لينكولناانتخاب

عنالرجلهذاسيقولهمايسمعأنيريد-صديقاأمكانعدؤا-شخص

المنشقة.الولايات

التىالخطبأعظمإحدىأنهعلىالآن"لينكولنا'خطابالتاريخويرى

الترضيةبروحخطابهكتب"لينكولنا'لأناتحديداوهذالإطلاقةعلىألقيت

الولاياتعلىهجومأىتبعاتمنحذرفقد-ضعيفايكنلمإنه،والتصالح

هذافىالجيدةالأمورعلىيؤكدلكىالرؤيةيمتلككانولكنه،المتحدة

''إننا:سواهبذلكالقياميستطيعمنفيههناكيكنلمربماوالذى،الوقت

أعداء''.نصبحألاويجبأصدقاء.إننا،أعدا"لسنا

وكانت،الاستقلالوأعلنتبالفعلولاياتسبعانفصلتلقداجرأةمنلهايا

يعتبرهمأنلهيمكنكيفكأصدقائه؟ويناديهم،الأفقفىتلوحالحرببوادر

؟ءهأصدقا

بالكذبعميلأو،بخيانتكالعملفىلكزميلفيهاقاممرةآخرفىفكر

لكفعلردأولسيكونهل،ممكبوعودهالوفاءفىبالتقصيربائعأو،عليك

ذلك؟رغموطيبجيدفعلهماأنتتذكرأنهو

أكثرفئةضمنتأتىالخيانةأو،الخذلانأو،الأملخيبةمشاعرإن

أيضاتقدمف!ى،ذلكومع0حياتئافىوالإحباطللجنونإثارةاللحظات

متميز0انطباعلتركنادرةلحظات
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جميلاومستحقغيربفضلبمباغتتكماشمخصفيهقاموقتاتتذكرهل

وربما،مضتحمكديدةسنوا!منذوقعقدالحدثاهذيكونريما؟مشروطغير

قدالشخصهذايكونأنجذاالمحتملفمن،ذلكورغم.طفولتكسنواتفى

حقيقى.بانهتشعرمازلتإحساسمع،ذاكرتكفىدائفاانطباغاترك

مميزا؟ثفسكتجعلأنحوليدورالتأئيراكتسابفإنالنهالية،وفى

تقومماكلكاناواذالآخر،الشخصوعقلقلبفىأعلىمكانةتأخذبحيث

مميزاتصبحفلنآخر،شخصاىيفملقدمثلماالفعلوردالفعلهوبه

بسيطة.والأل!مباب.أبدا

ماوكثيرا8مستمرةمعركةالآخرينبانتباهالفوزاجلمنالتنافسإن

مؤثرايصبحأنتحدئابالمرءوكفى،واضحةغيرالاتصالاتوسائلتكون

بحاجةفإنكالحاضر،الوقتفىالسصريعالطريقعلىالعثيفالسباقفى

وعادة،بالثقةوجديرللاخرينمؤثرشخصأنكتظهرلكىلحظاتإلى

مثاليشأشخاضاكنافلو،قلائللحظاتهومحليهتحصلماكليكونما

والمقارنةالمفاضلةخلالمنالتأثيراكتسابفإنحياسا،فىعيبأىبلا

مقارنةالمصداقيهمنأكبرقدرإظهارعلىقدرتكعلىفقطيعتمدسوف

القياميصعبأمرااهذوسيكون،شخصأىعلىالتأثيرمجالفىبالآخرين

علىالأخطاءيرتكبونلامثاليينأشخاصايضمالمنافسةمجالكانإذابه

سيصمبحالتأثيرأجلمنالتنافسفانالسيناريو،هذاوفى،مثلكالإطلاق

الذينالناسبعضهناكيزال)ولاالجمالمسابقاتبمهرجاناتشبيفا

النح!لم.هذاعلىالامرمعيتعاملون

،بالعيوبنمتلئناقصةكائناتجميعافنحنهنا،القضيةليستوهذه

وأالاختلافبعدالاخرينتعزيزفرصمنحمكدذالنايقدمالأمروهذا

المودةأجواءوسطلهمتعزيزنافرصمعتتساوىربمافرصوهى،الإحباط

الاستثنائية-الظروففىبالشكوىلنفسكتسمحألافىالسصرويكمن.والألفة

استطعت.كلماالآخرينإلىأفكاركتنقللكىوالدعمالتعزيزروحاستخدم

والدعمالتعزيزروحفان،البعضيرتكبهالذىالخطأترتكبأنوخشية

السلبية،أوالضمفمظاهرمنمظهزاليست-الآخرينأخطاءرغم-
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ص!رتبالملاتسي!ساأ

كانلقدمعناها،تفقدعدلدونفالرحمةأيضاةللعدالةإنكاراوليست

مايرىوكان،للاخرينالواضحةالأمورمنأبعدهولماينظر"لينكولن'ا

.وراءهيسعىوكان،يحدثأنيمكن

تنقطعألايجبالحبروابطفإن،ضغوطمنعواطفنالهتتعرضمارغم

وقبر،للمعاركساحةكلمنتمتدالتى-اكرةالذفىالخفيةالأوتارإن.بيننا

الواسعةالأرضهذهأرجاءفوقمنزلوكل،حىقلبكلإلى،قومىبطلكل

0المتحدةالولاياتبنشيد،ذلكرغم،تتغنىسوف-كلها

نأالآخرينلدىالجيدةالأشياءعلىالتأكيديعنى،الأحيانبعضوفى

الأمورأنعن'الينكولن'اتحدثلقد،نعم.الجيدةالأشياءبهذهأنفسنانذكر

ذلك.رغمقويةتزاللاوالصداقةالتفاهمروابطولكن،للضغوطتتعرض

أعلنافقد،والشمالالجنوبمنكلفيهتشاركأمريكىتاريخهناككانلقد

فىالجميعوكانمعا،الحربوخاضامعا،أمةببناءوقاما،معاالاستقلال

ولسوف،أخرىمرةللاتحادنعود''سوفالأمور:بهذهالتذكرةإلىحاجة

خير".منطبيعتناتحملهمابسبب،بالتأكيدهذايحدث

يجبكانالتىالأمورجميعخلاصةهىالأخيرةالكلماتهذهكانتلقد

فىالمختبئةالخلافاتمنأكبرآخرشىءهناككانلقدعليها،التأكيد

ويحيا.يتنفسلكىالإذنإلىيحتاجواقعيةوأكثرأفضلشىءإنه،الأعماق

التاكيدساعد،منقسمةشابةأمةإلىالبريطانيةالملكيةالسيطرةفمن

يجبقوىتحدإلىحادموقفتحولعلىالآخرينلدىالجيدةالأشياءعلى

بتجاهلتتصرفأن-للبعضيتراءىقدكما-يعنىلاهذاإن.تغييره

لوجه،وجهاتخاطبهمإنك،الواقعفى.الآخرينوبينبينكالقائمةالمشكلات

دفعفىنجاحاأكثرطريقةوهى،والتبجيلبالاحترامتتسمبطريقةولكن

التحسن.أو،التصالحأو،التويةنحوالآخرين

اكد،ئهح!آ،4!حع4!ءصر!ي+*!ئهح!آ?!أ،هء!ي?حماريكتابهفى

'اليست:قائلا''شونالإنترنا"ماريوتبشركةارىإدومديررئيسفوللرا'إيد'ا

عملائكأو،موظفيكمعكانتسواء-بالاهتمامجديرعملعلاقةهناك

تعلمتولقد.المتبادلالاحترامغيابظلفىالاستمراريمكنها-وشركائك
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هذافان،باحترامإليهمتنظرأنكللخصومتظهرعندماأنهمباشربشكل

ا'.المحتدمةالصراعاتحلعلىيساعدربما

حبوصا''"ماريوتشركةمحامىأحدبيننشبشجارعنا'فوللر'اويحكى

التفاوضإعادةحدةتصاعدتعندما،الجنوبيةأمريكافىالفنادقاحد

الناضجانالرجلانوبدأ،للصراخمباراةلتصبحالإدارىالاتفاقحول

تمخلبدونبينهماالشجارواستمر،الفندقفىالمؤتمراتغرفةفىالشجار

وأبعد،بالأرضيةوارتطم،الفندقصاحبمسدسوقعحتى،المتفرجينمن

المحتدمة.والمشاكلالبغضاءيعانيانوهم،بعضهماعنالاثنان

أحداقترححتىالأمرهذافىتقدمأىإحرازدونقليلةشهورومرت

رئيسيقومأنالشركةفىالتنفيذيينالمديرينمنواثنانالمؤلسسةمحامى

كالتالى:حدثما"فوللر'ايصف.الفندقلمالكبزيارةا'ماريوت'اشركة

وزيارة،معهالسفرفىيومينوقضيت،رأسهمسقطإلىبالطائرةسافرتلقد

نتعرفكناوبينما0بأصدقائهواختلطت،ناديهفىالعشاءولثاول،مشروعاته

بيننا0المتبادلالاحترامدرجةتزايدت،العملتعاملاتعنبعيذابعضناعلى

موظفيه،نحبىالتزامهقوةتبرزمختلفةزاويةمنرؤيتهفرصةلىأتاحتولقد

ولكننى،حلاتجدلمالأعماقفىالكامنةالاختلافاتإنومجتممه.،وعائلته

منأسبوعوبعد.بإنجازهقاموما،هوعليهلماالاحتراميستحقكانأنهأدركت

.8الفندقصاحبمعوترضيةاتفاقإلىتوصلفا،مغادرتى

هذافىوردمبدأكلمعالحالهىكما-الجيدةالأمورعلىالتأكيدإن

اللحظاتفىالرفيعةالمناصبذوىالأشخاصعلىمقصوراليس-الكتاب

تكونماكثيراالذىالعصرهذالأجلشىءإنه،البشرىالتاريخفىالفارقة

الرقميةالوسائلإلىالسياسيةالمنصةفمنتبجيلا،أقلالتواصلروحفيه

والدعمالتعزيزبروحيتكلمالذىالشخصيفوز،الاجتماعاتمائدةإلى

الكثيرعلىويؤثرالأصدقاء،منالكثيرمع،فيهمبالغوغير،محترمبشكل

الذىبالشخصمقارنة،التقدممنمزيدتحقيقنحومعهالعاملينمن

والاستعلاء.،والإدانة،الانتقاديحملبأسلوبيتواصل
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م!رتبمالملاصياتسالم

الأشياءعلىتأكيدناأنفىالحالىالوقتفىالمبدأهذارونقويظ!ر

شركلأمؤسسصرح،الماديةالواجهةعلىيقتصرلاالآخرينلدىالجيدة

قائلا:مؤخرامعهأجريتمقابلةفىمايكوسكى''،أ'بليك،للاخذية'اتومس"

فإنه،المباشرةالتفاعلاتمحلتحلأنيمكنهاطريقةهناكليستأنه"رغم

الملاهاتا'09بناءتعزيزي!مكنهالرقمىالعال!مأنالمرءيتذكرانالمهممن

لدىالجيدةالأمورعلىتؤكدرسائلنشريمكننا،حياتنامنلحظةأيةففى

الرسائلمثل،الطرقمنالعديدطريقعنوتابعيناوممجبينا،أصدقائنا،

تجمنب،ذلكورغم.والمدونات،النصيةوالرسائلتويتر،وموقع،الإلكترونيه

لها.الفرديةالأهميةوبينالرسالةملاءمةبينالتفرقةخطأفىالوقوع

وزادت،العملحجمزادوكلما0ممقدنحوعلىمتشابكانالأمرانفهذان

اساسعلىتبادلهايممعندمافمالةتظلالرسائلأ!ميةفإن،التابعينادأعد

فردى.

الحدي!ثفىالتلعثموممالجالملكبينالتأثيرمنجسرابنىىالتأالمبدإن

بينأو،وعملائهاشركةأيةبينالتأئيرمنجسزايبنىالذىذاتهالمبدأهو

.وولدهوالدبينأو،ومرءوسيهتمنفيذىمدير

منبالتقديرنحظىبأننانشعرأن:واحدةرغبةخلفنتوحدجميعاإننا

جماعئا.قرازاليسفهذالا،أمالرسالةهذهنقلتموسواء،الاخرينجانب

علىبمفردهيجلسالفردهذاكانسواء-الرسالةإليهتوجهشخصفكل

ذلك0يحددهوالذى-شخصآلافثلاثةمنجمهوروسطأو،المائدة

لمستكصهلنايمدمفانه''كارنيجىا'،كتابمنالأصليةالنسخةوفى

أيةمنأكئرربما،العالمأنحاءجميعفىالقراءملايينلدىحساشاوترا

يسمىرجلإلىشتمىقصةكان!تبل،قصتهتكنلمإنها،أخرىقصلأ

المتناسى''20'الأبكارنيجىعليهأطلقالذى''،ليفينجستون'ادبلي!

جميفالناكتشجيعكتابهصفحاتضمنا'كارنيجى''وضعهاولقد

الآخرينعلىالتعليقفىالأيامونقضى،بسهولةأنفسناننسىالذيننحن

الأبناحيةمنليس-مختلفةنظروجهةمنهنامذكورةوهى،وانتقادهم

المتألقةالروحذىالشابالابنناحيةمنولكن،النهايةفىاخطاءهيرىىالت
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43/لجيدةمورالأعلىأكد

مكنهالتأثيرمنمستوىإلىالموصولفىبرعوالذىالتعزيز،استخمدامفى

الأبد.إلىوالدهتفييرمن

،خدكتحمتشثنىالصفيرةيدكرأيت،نائفاانتكفبينمابنى:استمع

إلىلضمللتلقد.الرطبةبجبهتكتلتصقالمبتلةالأشقرشعركوخصلات

دقائقبضعمنذالجريدةأقرأالمكتبةفىأجلسكنتلقدبمفردى،حجرتك

،سريركبجانبأتيتلقد،الشديدالندممنموجةاجتاحتثىعندما،مضت

بالذنب.الشدوريملؤنى

كنتلقد،بفضبأعاملدكنتلقدفيها:أفكركنتالتىالأشياءهىهذه،بنى

مسابالمنشفةوجهدتمسكنتلأنك،المدر!سهملابسترتدىكنتبينماأعنفد

أناديككنتلقدلحذائد،تنظيفدلع!دمتفسيزامندأطلبكنتلقد،خفيفا

.الأرضعلىأشيائكبمضتقذفعندمابسخط

كنتفلعدايضا.الاخمطاءلكأتصيدكنتالإفطار،طماملماولوعند

0المائدهعلىمرفقيدتضعوكنتبالطمام،فمدتملأوكفالاشياء0تسكب

وكنت،للعبتنطلقكنتوبيثماالخبز.علىالزبدمنكثيفةطبقةتضعوكنت

يااللقاء"إلىةوتقولبيددلىوتلوحتستديركنتبالقطار،اللحاقنحوأتجه

ا'.ثمالوراءإإلىكتفيكارجع22قائلا:وأردوجهد،فىأعبسأناوكنتأبى)ا'،

طريقفىكنتفبينما،الظهيرةمنمتأخروقتفىأخرىمرةالامريتكرر

الزجاجيةبالكراتتلعب،ركبتيكعلىتجثووأنتعليدأتجسسكنت،العوده

أمامشأنكمناقللوكنتجور!يد،فىثقوبهنادكانتلقدالصفيرة،

الجواربكانتلقد،المنزلإلىامامىتمشىأجعلدكنتعندماأصدقائد،

هذهمثلتتخيلهل،بنىحرضا)أكثرلكنت،يشتريهامنأنتولوكنت-غالية

أب؟)منا!لداملة

فىالكتببمضأطالعكنتعندما،لاحقوقتفىذلدبمدتتذكرهل

نظرةالقيتوعندئذ؟والالمالرعبملؤهابنظرةخائفاأتيتنىكيف،المكتبة

علىمتردذاتقفوكنت،المقاطعةهذهإنهاءمتعجلأالجريدةفوقمنمتعجلة

لريده؟".الذىاماا:بحدةلدوقلت.الباب

رقبتى،حولبذراعيدوألقيتمسرغا،اندفعتولكنكشيئا،تقللهم

داخلتتفتحاللهجمدهابعاطفةحودىالصغيرتينذراعيدوشددتوقبدتنى،

تخبووتذبل.يجعلهاانلدإهمالىيستطعلمعاطفةقلبد،جنبات
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رتباص!لملااساسيات

وشعرت،أصابعىبينمنالجريدةانزلقتقليلبوقتهذابعد،بنى،حسنا

مىهذهأكانت-وتأنيبكلكالأخطاءتصيدعادةإنها،يداهمنىشديدبخوف

ولكفنى؟بالفملأحبكفأنا،أحبكلالأننىاهذيكنلمابنى؟الأندلكمكافأتى

نظرىوجهةمنتقييمكأحاولكنتلقد،اللازممنأكثرمنكأتوقعكنت

الصعير.عمردنظروجهةمنوليسطوللةلسنواتالممتدة

شخصيتك.فىدقةلصاوا،لرائعةوا،ةلجيداالأشياءمنالكثيرهنادوكان

التلالربوععلىالمتلالئةالشمسأشعةمثلومتألقاكبيراالصغيرقلبدكانلقد

تحيةوالقاءلتقبيلىالتلقائىاندفاعكفىيظهرهذاوكان،الواسعةالخضراء

سريركإلىأتيتلقدبنىا،الليلةمهمآخرشىءهنادليسولكن،علىالمساء

خجلاوكلى،ركبتىعلىوجثوت،الظلامفى

هذهتفهملنأنكأعلمحقدةفىأخطأتهلماللغايةبسيطتمويضهذاإن

سوفحقيقيا!أباستجد،الغدفىولكنصحود.أثناءبهاأخبرتكلوالأشياء

وسوف،ضحككوقتوأضحك،معاناتكوقتوأعانى،العلكةمعكأمضغ

وكأنى،القولفىأستمروسوف،بهصدرىيضيقبماتأتىعفدمالسانىأمسك

صغير)".صبىمجرد-صبىسوىليسإنهاادينيا:طقساأردد

الانإليكأنظروبينما،بالغرجلوكأنكأرادكنتأننىأخشىإننى

بالامس،رضيغاطفلأزلتماأنكأرى،فراشكفى،ومرهقامضجعا-بنى-

ينبغى،مماأكثرمندأطلبكنتلقد.كتفهاعلىورأسك،أمدذراعىبينكنت

بالفمل.ينبغىممااكثر

يأتىعندماقولا،تأثيرا-بينناالأشخاصأصغرحتى-المرءيتركألا

وحلولالتقدمأساليبكلأتبدقلوبنا؟منونقيا،ألسنتناعلىصافياالتأكيد

علىبالفعلالجيدةالأموريضعأنفىالأطرافأحديرغبعندماالمشكلات

نمضىوكيف،انبدأينمننعرفأنكثيراالسهلمنيصبحهناومن،المائدة

الجميع.علىبالفائدةتعودغايةنحوتحقيقبالتفاعل
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ا!قيقيةالرغباتمعتواصثل

الشكلغريبآلىلحاسبصورةتاليم"مجلةوضعت20،02عامأوائلفى

منورقبة،مقببةقاعدةذا،الحجمصغيرحاسباكانلقدغلافها.على

وألفها،أو،سحبهاأودفعها،يمكنمسطحةبشاشةترتبطاللامعالكروم

ماك"،''آىيسمىالجهازهذاكانلقد،إصبعبنقرةرفعهاأوخفضها،

إلىالحاجةأمسفى-كمبيوتر"أبل21شركة-لهالمصنمةالشركةوكانت

01عملهاممارسةفىتستمرحتىنجاحه

ماعادة-مدينةحاسوييةبيئةعينقرةأ'أبلأ'شركةكانتولطالما

قصةصاحبالذىالمقالفىولكن،تقليديةغيرمبتكرةأنواعاتتضمن

جديدةرؤيةعن-جوبز"''ستيف-للشركةالتنفيذىالرئيسأعلن،الغلاف

المستهلكين.أمامالتجاريةللعلامات

"محور!الشخصىالحاسبفىيكمنالمستقبلأنيعتقدإنهقالحيث

ثرىا'،بى"إمومشغل،رقميةوكاميرافيديو،كاميراعلىيحتوىرقمى''

وهاتفإيه''،دىبى''بالماليدراحةبحجمصغيرةمساعدةرقميةوأجهزة

رؤيةعلىبناءالشركةبمستقبليخاطركانلقددى.فىدىومشغل،خلوى

"آىجهازصدر،وهكذا0بكاملهاالرقميةالحياةفيهتئدمجأنيمكنلمكان

اى'ا-الرقمىللعصرمرادفااليومتعتبرمجانيةبرامجمجموعةمعماك"

موفى"0و"آىفوتوا'آىوتيونز"
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شركةمنافسىمنبعضوكان2'جوبز''،منوالمنافسونالنقادسخر

تلكوأن''،''أحمقو""أضحوكةالحاسبهذاإنيقولونالقدامىا'أبل''

ا'.الخيالفىا'مفرطةالرؤية

ولقدبها،تعدالتىوالحياةالرؤيةهذهتبنوالقد؟الناسعامةعنماذا

الوقتفىفقط''أبل''علىاسمهااقتصروالتى،كمبيوتر"أبل''شركةشهدت

زيادةالمنافسينأقربحققبينما،4856%بنسبةسهمهاسعرتزايد،الحالى

.%41بحوالىتقدر

؟الماذ

يشترىألاتفضلكانتللحاسباتالأخرىالشركاتأنإلىيرجعاهذهل

وكلها،النجاحتحقيقتريدالشركاتهذهفكل-لابالطبعمنتجاتها؟أحد

فىالتأثيرمنوالمزيدالمزيدوراءتسعىإنها،محبوبةتصبحأنفىترغب

لمنتجاتها.الناساستهلاكطريقة

يدعمهكارنيجى'ا'اديلكانشيئاأدركجوبز''''ستيفأنهوالفرق

تتواصلأنيجب،التصرفنحووتدفعهمالآخرينعلىتؤثرلكىباستمرار:

داخلهم.الكامنةالحقيقيةالرغباتمع

حتىأوالعملاء،أو،الأطفالمعتتعاملكنتسواء،عالميةحقيقةوهذه

وابنهءايمرسون'اوالدو''رالفالشهيرالفيلسوفكانيوماتذ.الحيوانات

فبينما.للغايةسيئاالموقفوكان.الحظيرةفىعجلأيدخلاأنيحاولان

يدفعالعجلكانا،يشدانكانوعندما،نفسهيشدالعجلكان،يدفعانكانا

نفسه.

لمأنهاورغم،فيهوقعاالذىالمأزقخادمتهمالاحظت،الأثناءهذهوفى

فكرةتمتلككانتفانها،رائعةكتباتؤلفأومقالاتتكتبأنتستطيعتكن

فىإصبعهاووضعت،العجلنحومشتفقد،المشكلةتحلربماأنهااعتقدت

.الحظيرةداخلإلىبرفقسحبته،إصبعهايمصكانوبينما.فمه

اللامع؟الفيلسوفاهذيجهلهوكان،الخادمةهذهتعرفهكانتالذىما

ثماولهىالعجللدىالأساسيةالرغباتإحدىأنتعرفكانتلقد

خاطر.طيبعنالعجلتبمها،الرغبةهذهمعتواصلتوحالما،الطعام
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العجلوضع-فح!مثبفيهلرغبانفيمايقكرانبنهواإيمرسونا'21كانلقد

يأكلكانالذىالعجلولكنالغداء،طمامتناوليستطيماحتىالحظيرةفى

مظلمة،حظيرةإلىبالرجوعالاهتمامقليلكان،بسعادةالأخضرالعشب

الخادمةظهرتحتى،يحدثكانماوهذاالغداء،فىخياراتهتقيد،ضيقة

المستقبل.فىاللبنبعضهناكبأنوذكرته،إصبعهالهقدمتالتى

عندنتجاهلهماماكثيراأساسيتينبفكرتينيذكرنالأنهممتاز؟تشبيهإنه

الآخرين.علىاللاثيرمحاولة

بينالحادفالتناقضالذكاء.منأكثرحدساالتأثيريتطلب

اختلافناحيةمنيكنلمالمتواضعةوخادمتهاللامع''إيمرسونا'

فانتعلما،أكثرهماكانا'إيمرسون"انورغم.العقليةالقدرة

ماتمتلكالخادمةكانتلقد.الحدسفىكانبينهماالاختلاف

0"إيمرسون'ايفتقده

الأشخاصإلى،صراحةالتأثير،ينسبأنإلىيميلالعالمىالعامالراىإن

والأهليةالتعليممنأكبردرجةتتطلبالتىالرفيعةالمناصبيحملونالذين

إننا.الملياراتوأصحاب،والأطباء،الأقسامورؤساء،التنفيذيينالرؤساء-

بمجردالناسمنجماعاتتحريكيمكنهمالأشخاصهؤلاءمفلاننفترض

المبتكرينأحد،كاواساكى"ا'جاىأشاركماولكن،إصبعمنإشارةأوكلمة

بعلاقةيتمتعالشخصيكنلمإذا'اا:أبلأ12شركةفىالسابقينالرئيسيين

03'اعليهمالتأثيرمنكثيرلهيكونفلن،الناسمعقوية

بظروففقطيحظونالأجلاءالأفرادهؤلاءمفلأنهىوالحقيقة

ىأعنلديهمبالتأثيرالفوزطريقةتختلفلابينماللتأثير،متوسطةفوق

فقطيرافقإنهبل؟الخبرةأوبالتعليميكترثلاالتأثيرإناخر.شخص

منخفضةأم،وعظيمةعاليةكانتسواء-جانبامكانتهيضعالذىالشخص

يحتاجهذا،لحدثولكىالآخر،الشخصمكاننفسهويضع-ومتواضعة

كتب0التفاعلسطحتحتماقراءةعلىوماهرةفطريةقدرهإلىالأمر

تختفىالأساسيةالأمور"إن:يقولمرةاتذأكسوبيرى'اسانتدو"أنطوان
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معالتعاملعندالاعتبارفىوضعهايجبمهمةحقيقةوهذه''.العينعن

لاالآخرينعلىالتأثيرإن0لصفكاستمالتهمفىترغبالذينالأشخاص

يريدهلماإدراكمسألةإنها،والحيلةالدهاءفىعليهمالتفوقحوليدور

متبادلة.منافعحزمةفىإليهموتقديمه،بالفعلالآخرون

للرئيسالستةالقومىالأمنمستشارىثالث،''ماكفرلاين"روبرتقالوقد

يعرف"إنهمرة:اتذرئيسهمنمتعجبا"،ريجان''رونالدالسابقالأمريكى

شهرةأكثركانا'واشنطن''ريجان''غادروعندماالكثير".وينجز،القليل

''سميثنورتونريتشارد21كتبا'،الرئاسةفيهتولىالذىالوقتمنوشعبية

هذا؟حدثكيفايزنهاور''03'ادوايتمنذيحدثلمشيئاحقق2'لقدقائلا:

الأمريكىالشعبحاجةريجان"أدركأوباما'':"باراكالرئيسيقولحسبما

"04بالفعلالناسبهيشمرممااستفادلقد0000والتغييرالمسئوليةإلى

لعبةفىوابنهإيمرسون'ا'اتورطفقد،حانيةيدإلىالتأثيريحتاج

هناكتكنولم،مكانهفىبالبقاءيتشبثعنيدعجلمعالحبلشد

المشهد،هذاوفىالآخر.علىالطرفينمنأىلسيطرةطريقةمن

السبابةإصبعتمدوهىالخادمةتأتى،يحدثمماالنقيضوعلى

الذىالعجلوقفوفجاة-للعجبيا-معقوفاوليس،استقامتهعلى

طواعية.الخادمةيتبعوأخذ،بخفةحوافرهعلى،اعنيدكان

يجبصغيرةحركةلأيةبالذكرجديرةصورةهذهإن،ننسىأنخشية

مستمرةوكتذكرة.التصرفعلىآخرشخصحثأجلمنبهاالقيامعلينا

ثقالةأيزنهاور"''دوايتالسابقالأمريكىالرئيسعرضفقد،ذلكعلى

قوى،الخصال"لطيف:باللاتينيةعليهامكتوباالبيضاوىالمكتبفىللورق

0بأسرهالعالمعلىالرئيساهذتأثيرفىشكمنهناكوليسالفمال"0

ول!يهكآ+!ول4حولءكآ+وللمبهكتافى،أوفرستريت'ا"هارىلمؤلفاكتبوقد

0الأساسفىفيهانرغبالتىالأشياءمنتنبعالأفعالإن4:21كا!"ء!يقولصه

فىسواء،المحتملينالمقنعينالأشخاصإلىإسداؤهايمكننصيحةوأفضل

تشعلأناولاعليكهى:،السياسةأوفى،المدرسةأوفى،المنزلأوفى،العمل
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يملكبهذاالقياميستطيعومن،الملحةالرغبةجذوةالآخرالشخصفى

وحيدا''06يعيشفإنه،ذلكيستطيعلاومن،يديهبينكلهالعالم

كليتجاوزعملىأمرهىالأساسيةالرغباتمعالتواصلممارسةإن

فىتنفيذىلمديربالنسبةمهمالتواصلوهذا،الدوليةوالحدودالقطاعات

فىثلفيذىلمنقجبالنسبةنفسهاأهميتهبدرجةهولندا،فىالطاقةمجال

التىهىحتما،تنجحالتى،الشخصيةالعلاقاتجهودوتصبحهوليوود.

جهودأما،المتلقىيريدهمااكتشاففىويبداالإملاءعنالراسلفيهايتوقف

مؤسسى،تعاونشكلفىكانتسواء-حتماتفشلالتىالشخصيةالعلاقات

المتلقىيخبرأنالراسلفيهايحاولالتىهى-فنىاءأدأو،شخصىتعاونأو

وهوقطاع،المبيعاتقطاعفىوضوخاأكثرالأمراهذيكونوربما،يريدهبما

الدلالى.بالمعنىمنهجزءجميغانحن

اكثرصاحبالمؤلف-دانكان'ا"توديصف،!،44للأهةكاعولعل!يكتابهوفى

وكان،المبيعاتمندوبوفيهايقعالتىالقاتلةالعشرالخطايا-مبيعاالكتب

معالتواصلفىنخفقوعندما'ا،الالجد'ااسمإحداهاعلىيطلق''دانكان''

سواء،الذنبمننصيبنانحملفانناالآخر،للشخصالأساسيةالحاجات

لا.أملمهنتناندعوللترويجكنا

تقديمعلىقدرتكعلىاعتماذامبيعاتكبنجاح....يخاطرالجدالخطأإن

تقتنعبأنالتوقعثم،الفردىالحديثإتقانإنه،مقنعةبطريقةالبيعىموقفك

....خلقولكن.بجانبكتقفبانالمحتملينعملائكفىالمتمثلةالتحكيمهيئة

إلىيحتاجإنه،متأنقفردىحديثمنأكثرهومايتطلبالثقةمنأولىمستوى

لكىأخرىطريقةأمامكوليس،حقيقيةمحادثةإلىيحتاجإنه،متبادلحوار

07لاأمالآخريناحتياجاتتلبىسوفخدمتكأومنتجككاناإذماتعرف

الدكتور،كاولهح4لم!3!،4هكتاببمؤلف،ذلكبعد''دانكان'ااستشهدثم

تثيرالحقيقية''المحادثة:ببراعةالنقطةهذهعرضالذىزيلدن'أ،'اثيودور

"08والاهتمامالحماس
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عامكلفىالدولاراتملايينمنينفقمارغمأنهالحيرةيثيرومما

علىينفقمنهالأكبرالجزءفان،والتسولقالتجاريةللعلاماتالترويجعلى

جيدانفكرإننا،للمتلقىالأساسيةالرغباتوليس،أونزواتهالمديراحتياجات

نأالآخرينمننريدالتىالكيفيةأو،عليهانصبحأننريدالتىالماهيةحول

اكثرالصورةهذهوصقلتشكيلفىالوقتمنالكثيروننفق،عروضنابهايروا

لد!بالفملالاهتمامتثيرالصورةهذهكانتاإذممابالتحققاهتمامنامن

والمؤسساتالأفرادمعظمإنلا.أماهتمامهمتثيرأنيجبالذينالأشخاص

بينما،التواصلمناكثرالتسولقيةحملاتهمفىالمواردباستثماريقومون

تماما0الاتجاههذاعكسالسيريجب

يقولهاالتىالأمور"''دانكانفيهيقدمالذىالمقارنةمخططتأملوالآن

جنب:9إلىجنبا،الآخرينمعالتواصلشكلاعنك

الفردىالحديثالثنائىالحوار

مغرورالآخرينمشاعريراعى

زائفبالثقةجدير

مخادعبالشفافيةيتسم

وضيعمطمئن

المالبجمعيهتمالاحتياجاتبتلبيةيهتم

التوتريبنىالثقةيبنى

العالمأنللاخرينالأساسيةالرغباتمعالتواصلليعنىلاوبالطبع

،الأسلوبهذابدونإنهالقولويكفى،ذهبالكتبيضالتىالدجاجةسيصبح

وتئظر،أذان!متغلقفسوف،المنالصهمبامرابالآخرينالقوزسيصبح

واهتماماانخراطاأكثرشخصىأوشىءعنبحثاآخرمكانإلىعيونهم

نفسهالعال!فىلهانهايةلاخياراتأمامهميج!ونوسوف،باحتياجاتهم

.2002عامفىجوبز'ا'استيفرآهالذى

وتغريدات،المؤسسيةالإلكترونيةالرسائلمعظمفان،الحظولحسن

والحملات،التجاريةالعلاماتمدوناتوموادتويتر،موقععلىالشركات

www.jadidpdf.com



51لملحقيقيةتالرغب!معصلتولم

العلاماتوتمييز،الآراءنشرإلىت!دففرديةأحاديثعنعبارةالإعلالنية

سببهوبالتحدليدوهذا.الشخصياتولبناء،المنتجاتواطلاق،التجارية

الحواوبروحيتحدثالذىال!فمخصىأماالنحو.هذاعلىالأمورهذهسير

جمة0فوائدعلىفيحصلالآخرشاحتياجاتواكتشاف

الميزه؟بهذهتتمتعأن!تعر!كيف

يضا!كفهل،المادةفىكافئاسيكونلتأثيركمباشوبج!ردالقيامإن

الاضطراببينالتأرجحدوامةفىيقعونهلأم،بالفملجهودهممو!فوك

ليحققؤواجكبأنبالثقةتشعرففد؟أخرىتارةوالهدوءوالسكويقتارة

نأعلىتصروقدؤوجتك؟تقولهأنليمكنالذىجماولكنملحوظا،تحسنا

المبيعاتإيرادابئتؤيد!هلالعملاء.علىبالإيجابأثرتالجديدةمنتجاتلق

هوماولكن،الأمةقجتاحالتجاريةصكلامتكأنعنتتحدثوقد؟الرأىهذا

التجارية؟علامتلثشعبيةبهتقيسالذىالمعياو

نألئمانر"،'اديف!يوضح،ع؟يريثركهـ+عحمح3عءع!أهـ!"حكابهفى

الأساسية،الو!كبالظمعبالفعليقواصلونالذلنالأشخاصبينالاختلاف

الذبنالأطفالغرارعلييأئىبالتأثيو،يتطاهرونالذيقوالأشخاص

يقول:كتبوقدبأنهـأطباء.يتظاهروق

الماضيينالعضدينحنلالالمؤسسىالتغيمورعنأجريتتقوسادراسة!إن

فىبهالقيامت!وىكانتالذىالقفييراثإحدفىتفشلالشثركا!الطإلىتشير

تحقلهقمقالم!سهد!التفييرل!تمكنأقوقبل4تقويباالوقتمنبالمائةسبمين

الأفوادهجاللط!الفاالروحىالممدكتو!علىال!جاحاهذلهحدثأنيب،الذ!اح

لأفي،هناصنتمدأأقالدائمةالتحولاتكلىعلىوجب،الم!سمه!ةفىا!املين

كلمأ!ئطخاصى.ههئاتتمئل-الن!ايةفي-سلوممالئالكلالأساسيةالمحركمارز

هوالتواصلوهذاالإضرين،معالتواصلنمتجةيولدالحقلق!التغيصرإن

د!دق'اشانو'التف!مههرإن،عمقاالفردأجزاءاكئرمستوىعلىيدثالذ!ط

علىكونسلتينج''أ'كونيكتشوكتهساعدتلقد،ذلكيعر!أثه!دولا،للغالية

'"وويبىا"و"دوراسيل"مثل-الجنسياتمتعددةشوكاتعاماثلاثينمدار

مؤلسسىتغييربجهودتقومأنعلى-بىا'فى''إسوإيه؟اإسيو'اماركو
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الواسعة،للحملاتإستراتيجيةلأيةيمكنلابأنهتذكرناكلماتهإن.ناجحة

معالإستراتيجيةهذهتتواصلأنإلىالتأثير،تكتسبأنالفردىللتواصلأو

التأثيرأجلمنتبذلهاالتىالجهودكلفىأساسىمبدأإنه،الناسجوهر

الممر،منالخامسةيبلغطفلفىيتمثلجمهورككانسواء،الآخرينعلى

موظف.آلافخمسةأو

أنهكيفالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىللتعليمسابقوزيرروىمرةاتذ

العمل.فىالأولعامهبعدإلاللانخراطالأساسىالمبدأهذايتعلملم

يخرج،جريئاكانلقد،تقدممنيحرزهماحيالبالارتياحيشمركانلقد

منالعديديحضروكان،ويبتسمونلهيصفقونالناسوكانالخطبويلقى

سلسةتسيرالأموركلأنيبدووكان،المترفةوالاجتماعاتالعشاء،حفلات

أين؟إلىولكن.مشاكلأيةبلا

الوقتبعضولديهالسنةرأسأعيادفىمنزلهفىالوزيراهذكانبينما

،واعدةإنجازاتمنأبداهوماظهور،منحققهمارغمأنهأدركللتفكير،

آلافخمسةفهناك0حقيقىتغييرأىدونحالها،علىظلتإدارتهفان

إلىويعودون،بهمالمنوطةالأعمالوينجزون،مواعيدهمفىيأتونموظف

نإهذاتذكر؟تكادلاحركةكانتولكنها،حركةهناككانلقد.منازلهم

.الأساسفىالمكاتبجدرانخارجأوداخلشخصأىتحرك

التالية،السنةفىشهرينأولمداروعلى.السببيفهمأنالوزيروأراد

بالفعل-التعليموزارةيديرونالذينالمسئولينمعالوقتمنالكثيرقضى

إلىطريقهمفىيمضونالذين،المهنيةالمدنيةالخدماتمجالفىالعاملين

الأبيض0بالبيتيقيمالذىالسياسىالحزبنوعيةعنالنظربغضالأمام

بإدارةوقيامه،السفينةقيادةحجرةفىجلوسهرغمأنهالوزيرأدركلقد

يمتلكلاأنهوبما،الأسفلفىشىءبأىمرتبطةتكنلمالدفةفان،الدفة

الطريقيصبح،المدنيةالخدمةمناصبمنشخصأىإقالةأوتوظيفسلطة

إدارتهفىإيجابىتقدمإحداثنحوالتأثيرخلالهمنيستطيعالذىالوحيد

يأتونالسياسيينيرونأنهمهىالمشكلةوكانت،صفهإلىالموظفينبجذبهو
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53لملحقيقيةلملرغباتمعصلتولم

حتى،بينهمفيماوالسخريةبالتعبالشعورتنامىفىتسببمماويذهبون

العليا0القياداتمنالأفكاراستلهامعنتخلواإنهم

طريقعنجانبهإلىبهميفوزلكىطريقةالوزيرزوجةاقترحتولقد

أفعالباستخدامبذلكيقوموأن،نحوالتعليمحماسايشتعلبأنهتذكيرهم

واقض،المدارسإلىا'اذهب:الزوجةقالت.جديدةكلماتوليس،جديدة

بهةتقومماشخصكليلاحظوسوف،صغيربأعمالقم،الأطفالمعوقتا

حقا".تهمهمالتىهىالأشياءهذهلأن

إننى،التعليموزيرإننى،الصغيرةبالأشياءأقوملا''إننىغاضبا:رد

"0الكبيرةبالأشياءأقوم

لماإذ،'أعزيزى:مبتسمة-للمبيعاتمندوبابنةوهى-الزوجةفردت

''.الكبيرةبالأشياءتقومفلن،الصغيرةبالأشياءتقومأنتستطع

ذلك0يدركالوزيروكان،حقعلىالزوجةكانتلقد

الأمريكية،المتحدةالولاياتالوزيرجاب،العملفىلهالتالىالعاموخلال

وكان،المدرسينإلىواستمع،للاطفالالقصصوقرأ،ساعديهعنوشمر

شخصئا.انتصازاهذاكانلقد،التعليميةللعمليةحبهمدىيذكرونالناس

استعادحيث.موظفيهعلىأفعالهتأثيرذلكمنالأهمكانهذا،ورغم

الوصولأجلومن،اليوميةالمهامأداءأجلمنفتحمسوا-حماسهمالموظفون

منالمزيدأمامالفرصمنالمزيدتوفيرأجلومن،للتعليمأفضلمستوىإلى

لمشيئاحققتأفعالهلأنالوزير؟عملمنالإلهاماستمدوالقد0العائلات

لدىأساسيةرغبةمستلقد،تحقيقهالمترفةوالاجتماعاتالخطبتستطع

لقد0الهدف:يملونولايكلونلاالذينالأمريكيةالتعليموزارةفىالعاملين

كانوالقد،أخرىمرةعملهممنبالهدفالإيمانيستعيدواأنيريدونكانوا

أدىممابذلكالوزيرقامولقد،مهفايزاللاعملهمبأنيذكرهملمنبحاجة

.11تماماالأموردفةتحوللإلى

تحليلعلىالصمتنجدأنالسهلمن،المحمومالسريعالعالمهذاوفى

واحد،اتجاهفىتسيرالرقميةالاتصالاتوسائلمنفالكثيرالوزير.مستوى
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ورغم.الآخريننظروجهةاكتشاففىمحدودةفرصناأننعتقدأننالدرجة

يصبحأسلوبناأنإلا،يومكلفىالناسمنوالمزيدإزيدامعنتواصلأننا

مننبثطريقةأفضلعلىنحوالتركيزميلاأكثرنصبحفنحنانعزالا.أكثر

أليس0معاأوكليهماكبيرأونحوسريععلى،نظرناوجهةمنافناأهدخلالها

حولنا؟مكانكلفىنشهدههومااهذ

نستهدفه:كناماننسىأنلدرجةبالصراعننشغلأنالسهلمنإن

بالمعركةفزنابأنناالاعتقادفىأنبدوربما0التعاون،الاتفاقالتأثير،،الترابط

مفيدةإستراتيجياتوهى-فحسبالعرضىوالإبداعالتكرارطريقعن

إستراتيجياتكلتصبحكافيةغيرولكنها،الصحيحالإطارفىتوضععندما

للتأثير.الوحيدة

الأحاديةالإذاعةمنالمتواصلالوابلالهذجيدجانبفهناك،ذلكورغم

وفىوالمشاهير،والمؤسساتالمواقفمنعريضةطائفةتغطىالتىالجانب

نظروجهاتنعرفأنيمكننا،المفاتيحبعضعلىالضغطومع،الحالىالوقت

أفضل.نحوعلىالآخرينافوأهد

إطلاقفىالرقمىالفضاءاستخدامأخطارسابقوقتفىناقشناولقد

المهمةالامورنكشففانناأسرار،مننفشيهلماإدراكاأكثرفممظمنا،شكواك

ونأملنحبهاالتىوالأموركثيرا،فيهانفكرالتىالأموروهىلنا،بالنسبة

جسدإلىتضافالتىالمعلوماتفهذه،الماجلالقريبفىتحدثرؤيتهافى

قيمةوتزداد،الأساسيةرغباتناعلىتطلواضحةنوافذأودلائلتقدمالمعرفة

كانالذىالعجلمثللأننابالتأثير،اهتمامهناكيكونحيثماالمعرفةهذه

فقط.يحفزنانحومانتحرك،فحسبالطعاممنالمزيدتتاولفىيرغب
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الاخرينباهتماماتاهتم

نأبنايجدرهلبالأصدقاء،للفوزالطرقأسرعبتعلمالأمريتعلقعندما

مأتويتر،موقععلىالأتباعمنعددبأكبريحظىالذىالشخصإلىنتجه

الأكثرالمبيعاتمندوبأم،المعجبينمنعددأكبريتابعهاالتىالمدونةصاحب

وحنكة؟قوةالأكثرالسياسةرجليأحبراعة

كليقدمأناحتمالورغ!ا،معجبيهبكثرةيفخرربمامنهمكلاأنرغ!ا

النماذجأفضليكونونلاربماالأشخاصهؤلاءمثلفإن،جيدةنصيحةمنهم

لاربماوراءهانسيرالتىالنماذجأفضلفإن،الحقيقةوفى0بهائمتدىالتى

0الكلابمنتكونربمابل،الإطلاقعلىالبشرمنتكون

بعودتناترحبالكلابفان،لأسبوعينسافرناأو،لدقيقتينخرجنافسواء

يتخلفونولا،منايسخرونولا،شأننامنيقللونلاإنهم،أبطالوكأننادائما

مركزوكأنناحولناالدورانأو،لمصاحبتناموجودونإنهم،اأبدمواعيدناعن

الحقيقيةبالمتعةالشعور-الأوقاتمنوقتأىفى-يفتقدونفهل،وجودهم

بصحبتنا؟يكونونعندما

وتشكل،وجيهلسببالإنسانأصدقاءأفضلبأنهاالكلابتوصفولذا

العظيمالشاعركتبولقدأل!مطورية،مادةالكلابىالإخلاصقصص

،الإنسانفضائلبكليتمتع''إنهقائلا:وايق''''بوتسكلبهعن''بايرون"

الحالى0الوقتفىالقصصجوهرأيضايمثلاوهذا'.امساوئهكلعنوينأى
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''جونكتابأو4،!هءص!ءكابعنوانالذىكاتز'ا"جونكتابيكنفلم

علىكتباأنهمالولاشيئا،ليساويا?/ص!ىجم!ءىبعنوانالذى'اجروجان

كلبيهما.لفراقبالحزنشعرارجلينيد

منالعديدتعقدأنتستطيعأنكالطبيمية،بفطرتهاالكلابوتعرف

بالآخرين،الحقيقىالاهتمامإبداءطريقعنقليلةدقائقفىالصداقات

الآخرينانتباهجذبمحاولةفىشهورفىبهتقومأنتستطيعبمامقارنة

مبدأإنه،تافهةملاحظةمجرديكونأنمنأسمىالقولهذاإن0نحوك

حقيقىارتباطىتفاعلعلىيحصلأنشخصأىبدونهيستطيعلاأساسى

عندخاصة-البشريةللعلاقاتالكبرىالمفارقةوتكمنآخر،شخصمع

الأشياءعنللبحثالشديدةرغبتناأنفى-الكلابنظروجهةمنرؤيتها

نعقدفإنناذلكورغم،للغايةبسيطةتكونأنيجبالاخرينحياةفىالهادفة

أمامعائقأكبرتمثلالتىالأنانيةضدصراعاتناأكبرتظهروهكذاالأمور،

لدينا0اقاتالصدتكولن

ظاهرةمثلجديدةظاهرةليسالأولالمقامفىبالنفسالاهتماموضعإن

ك.حح!933وموقع،3!ولعأع،345موقعظهوريسبقفهو،بوكفيسأوتويتر

فى.الإنترنتوشبكة،الإلكترونىالبريدورسائلالخلويةالهواتفقبلويأتى

الأصليةالمخطوطةيكتب''كارنيجى'اكانعندما،الماضىالقرنثلاثينيات

مفصلةدراسةباجراءا'للهواتفيوركنيو'2شركةقامت،الكتابلهذا

.الاستخدامفىشيوعاالكلماتأكثراكتشافأجلمنالهاتفيةللمحادثات

005فىمرة0093يستخدمكانا'أنا12المتكلمضميرأنالنتيجةوكانت

هاتفية0محادثة

أدبياتفىظهرت-بالنفسالاهتمام،تأدباأكثربطريقةأو-الأنانيةإن

دفءفىيحلقوأخذالسماءفى"إيكاروس'اارتفعفقد.الرائعةالأساطير

المحيط؟أعماقإلىوذهابه،جناحيهمنالشمعذوبانفىتسببمماالشمس

'؟بيترجلبولقد.والديهتوسلاتوتجاهل،فحسبنفسهفىفكرلأنهوهذا

الاقتراببعدمأمهلأوامرتجاهلهبسبب'اماكروجرا'،السيدغضبرابيت'ا

0أ'ماكروجر'االسيدحديقةمن
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95

المرء.يغيرهأنيحتملشيئاليسالش!صيةالمصلحةعلىالحرصإن

الكرنحوفطريةميولمعنولدفنحن،الأرضيةالجاذبيةتشبهحقيقةإنه

ذواتنا.علىالحفاظنحويتجهوأفمالناكلماتنامجموعأنبمعنىالفر،أو

نحاربهاالتىالشخصياتنوعيةفىالتفكيرننسىماكثيزافإننا،ذلكورغم

إليها.نضرالتىالأماكنأو،بالفعل

إلىالنفسعندفاعنايتحولأنالممكنفمنيقظتنا،عنتخليناولو

يو!ضطالحالاصظ،بعضىوفى،الهادفالتفاعلعنيعوقنامما،للنفساحتجاز

تماما0الشخصيةعلاقاتناتقدممسيرة

منعزللأهوجزيرةإليهنفرالذىالمكانيكونفربما،يقظتناعنولوتخلينا

مهجورة.

سببأكبرإلىالقوبلأدفاعهاجدرانتحولتالتىا"طروادةأ'مدينةومثل

العلاقاتعق!درجةإلىنصلحتىأنفسنانعزلأنالممكنفمنلهلاكها،

الشخصية.

الضرد"إن:يقولالشهيرالنمساوىالنفسىالمعالجأدلر''،''الفريدكتب

فىالصثعوباتاشديواجهالذىهو،الإنسانيةفىبرفاقهيهتملاالذى

منالنوعيلأهذهمثلومن،للاخرينإيلاماالجروحأكثرفىويتسبب،الحياة

'ا.البشريةالأخطاءكلسشأالأشخاص

نإ،ايحقيقةطياتهابينتحملولكنها،للغايةجريئةالسابقةالمقولةإن

فىالقتلميادلينمن-ودرجاتهاأشكالهااختلافعلى،البشريةالأخطاء

ليتمونلأشخاصنتاجهى-الأمريكىبراذرزليمانبنكانهيارإلىكمبوديا

الآخرين.لصيبأضرارلأىبالايلقونولا،فحمشهبأنفسهم

تفيراللوميةالحياةفىتحدثالتىالأمورولكن،متطرفةامثلةهذهإن

يتقىوهوعليهقبضالذىالعامفالمستشار،الاضطرابمننفسهالقدر

هذهعلىيعتمدونكالواالذينالأسه!أحاملىفىابدايفكريكنلم،الرشموة

لهتناولكانالذىالمحترفالقوىولاعب،تقاعدهمأجلفيالماليةالأوراق

علىبظلالهاتلقىسموفأفعالهأنفىأبدايفكرلم،الأداءلتحسينالمنشطات

يه!أنهيزصكلمالتىالرياضةأو،المستقبلفىفريقهأو،الضريقفىرفاقه
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منأكثرالمزدوجةحياتهبإبقاءمهتفايكون،كذبهلمحتشفالذىوالأبوالزوج

عائلته.قلوببكسباهتمامه

مجردمنأكثركونهيتجاوزالنفسعلىالحفاض!طوفانفان،ذلكومع

ببساطةإنهأدلر"0''ألفريددالسابقالاقتباسإلىالنظرأعدكارثى،أمر

التى-الحياةنوعياتأكثرهى،الأنانيةعلىتقومالتىالحياةأنإلىيشير

فىدائمصراعفىتمضىحياةفهى،للمشكلاتإثارة-المرءيعيشهاربما

ضحلوتأثير،المخلصينالأصدقاءمنقليلوعدد،الشخصيةالعلاقات

العمر.قصير

اعتناقعلىفيهنكافأعصرفىويتجسدبالشر،ينذرأمبدايبدوهذوربما

القديمةالحكمةتزاللاولكن،وصوبحدبكلفىواذاعتهااهتماماتنا

فىنجاحناإنعز".تواضعومنذل،الترفعيحاولمن'اكل:صوابعلى

لماذا،النهايةوفى0الأساسفىوتجارةحافزمسألةهوالآخرينمعالتعامل

الحالىالوقتفىالناسإن؟تعزيزهتحاولالذىوما،الآخرينمعتتواصل

علىمعظمناويدركمضى.وقتأىمنإدراكاأكثروبالتالى،معرفةأكثر

فحسب0الذاتيةمصلحتهحولرسالتهتدورالذىالشخصحقيقةالفور

وفى،المخادعةالطرقمنونفر،ميلبعدمنالتحايلأساليبنكشففنحن

بسرورونتقبل،ودائمحقيقىبأنهنشعرنحومابشدةننجذبفإننا،الحقيقة

02المتبادلةالمنفعةحولرسائلهمتدورينالذالأشخاص

علىالسياسيينالمدونينأفضلأحد-'اسوليفان''أندروأخذولقد

وحالما،الزمانمنعقدعلىيزيدلماالأمورهذهفىالتفكير-العالممستوى

بمرضالعويقة//نيورلإلبيبهالمجلةلتحريررئيسأصغرإصابةشخصت

حكمبمنزلةهذاكان،الماضىالقرنتسعينياتفىالمكتسبةالمناعةنقص

المدونينأفضلأحدأصبح،منصبه''سوليفانا'غادرأنوبعد.عليهامبالإعد

3002سنةفىمدونتهزائرىعددوصولمع،الإنترنتشبكةعلىالسياسيين

شهريا.زائر000003علىيزيدماإلى

الواعىالتفاعلهوأقرانهعن2"سوليفاناتميزالتىالأشياءأحدوكان

علىالحديثعلى،حلميي4?لى4!ء"يمدونتهتقتصرألاأرادفقد.قرائهمع
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الأشخاصعنالمزيدمعرفةبصدقواراد،مخلصينقراءوأراد.السياسة

يتابمونه.الذين

منلمشهدا)*حأكأ''،،'35آ35ول3ولأ*''*04فكرةسوليفانبتكروا

خارجالعالممنلقطاتيقدمواأنقرائهمنيطلبكانحيث(.نافذتك

الإنترنت،شبكةعلىتجرىالتىالأشياءمعظممعالحالهىومثلمامنازله!ا،

لا.أم،سينجحالأمرهذاكاناإذعمافكرةأدنى'اسوليفانا'لدىتكنلم

هؤلاءكلأعطىكنتلقد،عالمهمأرىأنأردتا'لقدقائلا:ذلكفسروقد

فىمملةكانتالتفاعلاتولكن،عالمىإلىالوصولإمكانياتكلالأشخاص

قويتمافسرعان؟صغيرةإيماءةعنعبارةالأمريكنولمما"03نوعاالنهاية

'ا"سوليفانعملأصبح،الاجتماعيةلميزةاهذهتقديموبعد،ئهقرامعتهعلاقا

فىالحركةوزادت،مانثلىأتلانتك//لمجلةالشبكيةالإستراتيجيةمحورهو

لمدونةالقويةالمتابعةاستمرارالمستغربمنوليس%030بنسبةالموقعهذا

دليىذلم"وموقع//نيوزوبكمجلةموقعإلىمدونتهنقلعندما'اسوليفان'ا،

اهتماماتهم.يراعونالذينبالأشخاصيرتبطونفالناس،لي!شه

أن:فى-الآخرينباهتماماتاهتم-المبدأهذافىالمفارقةوتظهر

الأساسفىتتوقفففعاليته،أنفسهمفىالآخرينتفكيرعلىيتوقفنجاحه

.الشأناهذفىقولهمايجبشيئانوهناك،بأنفسهمالآخريناهتمامعلى

هوصفاء،أشكالهاكثرفى،الشخصيةالمصلحةعلىالحرصإنأولا:

الفر0أوالكراستجابةيمثلإنه،الحقيقةفى-البشريةالطبيعةمنجزء

نواحىجميعفىالشخصيةالمصلحةعلىالحرصوجودينكرلاالمبدأوهذا

معظمفى-الناسمعظمأنإلىيشيرهذافإن،الحقيقةوفى0حيالما

آخر.شخصأى:البشريةالمعادلةمنالآخرالجانبينسون-الأوقات

بذلكليصلواالشخصيةالمصلحةعلىبالحرصالأشخاصمعظمويمضى

يرتبطالمبدأهذانجاحفإن،ذلكعلىوبناء،الأنانيةدرجاتأقصىإلى

.الأيامهذهفىذواتهمخارجللتفكيرمعظمنااختياربقلةمباشراارتباطا

باهتماماتالاهتماميختارالذىالشخصفانذلك،منالعكسوعلى

،الأشخاصهؤلاءمثلنتذكرونحن،مميزايكون،يومىأساسعلىالآخرين
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فكلما-للثقةنتاجهوالتأثيرفانالنهايةوفى،بشدةفيهمونثق،ونصادقهم

التأثير.مستوىزاد،الثقةدرجةارتفعت

:يقوللاأالمبدأنلاحظ.أالمبداهذقمةاتللذالتامالإنكاريحتللاثانيا:

باهتمامات"اهتم:يقولولكنهباهتماماتكا'.الآخريناهتمامات''استبدل

الاخريناهتماماتتربطعندما.بفاعليةتطبيقهسرهووهذا"،الآخرين

منالتأكدأوالسوقأوضاعاستجلاءأجلمنليس-الخاصةباهتماماتك

مساعدةعمليةخلالستتحققاهتماماتكأنفستجد-فحسبمشاهديك

الآخرين.

باعتحيث؟المبيعاتأفضلرواياتهاحققتالتىا'رايس"آنالمؤلفةتأمل

وحققت،المهنيةمسيرتهابدأتولقد،حياتهافىروايةملايين011منأكثر

روايةتتضمنوالتىالدماء،مصاصىعنالشهيرةبرواياتهاهائلانجاحا

المتحركة0للرسومفيلمإلىتحولوالذىكاء!ممسءلمى/،"لمض!4كلسر!كاءص

يرجعنجاحهامنكبيراقدراأنإلا،نحوفريدعلىموهوبةكاتبةأنهاورغم

فىجزءكلعلىتردان'''افكانتبقرائها.والصادقالأصيلاهتمامهاإلى

بدوامأشخاصثلاثة،الأوقاتمنوقتفىوظفتأنهالدرجة0قرائهارسائل

المطلب.هذالتلبيةكامل

رواياتها0مبيعاتزيادةأجلمنبقرائهاالاهتماماءبإبداأبدتتظاهرولم

أنهملدرجةوالكرمبالطيبةيتسمونالناسأنلىبدا2'لقد:قائلةفتوضح

قيمةأدركأننىالناسيعلمأنأردتلقد؟عليهمأردألالىفأنى،بىيهتمون

"04الشخصىالمستوىعلىوأقدرهم،خطاباتهم

مماوتويتر،فيسبوكموقعىإلىالاتجاهفىمؤخرا"رايس"بدأتولقد

أمرإنه،''أوها:هذعنوتقول0ممجبيهامعالمباشرالتواصلمنالمزيدمنحها

الأشياءا'.منالعديدعنالحديثنتبادلإننا.رائع

جمهور)ح|!هحء''ح،"،5ا'ح!?اسمالمجتمعاهذعلى"رايس'اوتطلق

فيسبوك،موقعأننتذكرأنبنايجدرأنه''أعتقد:تقولكتبتوقد،(الصفحة

هذهحققتلقدمنهما.نصنعهلمانتاجهماعام،بشكلالإنترنتوشبكة

بشكلقوتهتزيدحقيقيامجتمعاتمثلإنها،افريدوربما،رائعاشيئاالصفحة

www.jadidpdf.com



خرينلملاتمهلإهتما/هتم
63

عليهاأصبحتالتىالحالةعلىأشكركموأنا،أجزائهمجموععنمحدودغير

''06والمثيرةالحيويةالمناقشاتمنالعديدفىهناالمشاركةعلى:الصفحة

بالنسبةمهمةهىمثلما،مشروعصاحبلأىبالنسبةمهمةالنتيجةوهذه

0المدوناتوأصحابللمؤلفين

يعترفكاثهكثأ"ء4-يي!!،33ء+4يكآ!معجبيهلدىالمفضلبحثهوفى

بالتالى:بايجاز،بيتشاما'"ستيفالأعمالرجل

تمرالبلادفكانت،بارعأعمالرجلأننىعلىنفسىإلىأبداأنظرلمإننى

ولقد.0.الإطلاقعلىالتمويلإعادةمجالفىالانتعاشفتراتأفضلبإحدى

أنالأنقبلالتمويلإعادةنبعجف،للأسفولكنالأمر.اهذفىكليةانخرطت

فىقمتوعندما،صفقاتأيةأعقدأندونأشهرستةعلىومضت،شيئامنه

منوبدلأ،أخىمنزلأجلمنذلككانبالفعلةواحدةصفقةبانهاءالنهاية

الوقتهذاوفى،العمللإنجاحطريقةعنالبحثفىشرعتاجديد،منالبدء

07مصيرىمنعطفاتخاذفىحياتىبدأت

للبيعمتجر-سابقينمشروعينفىبالفعلفشلقد2'ا'بيت!فماموكان

فىالعمليحاولأنقبل-الأشياءوتدويرتصنيعلإعادةومشروعبالتجزئة

التوقف،إلىتدعوهالتىالأسبابكللديهكانتلقد،العقارىالرهنمجال

زمامبتولىاخرلشخصالسماحفىالتفكيرأو،الدراسةإلىوالرجوع

كانلقد.ايةالبدمنذأسلوبهخطأمنتأكدحتىطويلاقاومولكنهالأمور.

بعلاقاته0يهتمأنبهيجدركانبينما،مشروعهوراءيسعى

شخصيةمع،راتالسياموقففىمتوقعغيرلقاءوصفإلى"'ابيتشامويمضى

الآخرين:باهتماماتللاهتمامالساميةالقيمةعلمتهبالإيثار،تتسممشهورة

بدأأكبر،بدرجةعليهللتعرفأخرىكلمةعلىمنهأحصلأنأستطيعأنقبل

المدرسةما؟الرزقلكسبتفعلهالذىمانشات؟أين...علىالأسئلةإلقاءفى

روحىوكأناللقاءوانتهى؟أطفالكأسماءماإليها؟ذهبتالتىالثانوية

لطيفةبطريقة،مخيلتىفىيعلوبصورتهأناستطاعلقد،السماءعنانتعانق

ومتواضعة.
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،اليومذلكفمنذ،بثمنيقدرلادرسااللقاءهذامن''بيتشاما'تعلملقد

الذينأقاربهوكل،يقابلهجديدشخصكلعلىمدروسةأسئلةبطرحالتزم

وجهعلى-قررت'القدقائلا:ذلكيوضحوهوجيدا.يعرفهميكنلم

يبدالم،وعندئذ.قيودأىبدون،ومبادرا،للمشكلاتحلالأأصبحأن-الدقة

أيضا''.الانطلاقفىوبدأبل،التحولفىالعمل

مربحة،مهنةإلى"بيتشام"وظيفةتحولتشهور،بضعةغضونوفى

لاالعقارىللرهنشركةامتلكأنهلدرجةللغايةناجحاأصبحماوسرعان

الأهميكونوربما.الآنوحتىبدايتهامنذالقطاعاهذقمةعلىمتربعةتزال

عقدطوال%001بنسبةالآخرينتوصياتعلىيعتمدعملهأنهوذلكمن

يومكلمكتبهيتلقاهاالتىالهاتفيةالمكالماتربعأنيقدروهو،الزمانمن

كثيرا.بهيفخرأمروهذا-عقارىقرضعلىبالحصولعلاقةلهاليست

علىيجبأين'ا:الشاكلةهذهعلىأسئلةولطرحونيتصلونأشخاصفهناك

نأيجب"مقللعشاء؟"،أصهارىآخذأنيجب''أينسيارتى؟''،أصلحأن

؟أ'.الحياةعلىالتأمينأجلمقبهأتصل

بأنهمعروفاأصبحلأنهبه.يتصلونالأشخاصهؤلاءأنيوضحوهو

مقكبيرةمحليةمجموعةوسط'2إليهالذهابيجبا'الذىالشخص

طريقعنالدرجةهذهإلىأصللمإننىاا:متهكما'''ابيتشاميقول0الأصدقاء

تبرزكبيرةلوحةتشييدأو،العقاريةالقروضعنمجانيةندواتحضور

مساعدةطريقعنعليهأناماإلىوصلتلقد،بالثقةالجديرةشخصيتى

نأا'اثوروابحداماوهذا،تجاريةصفقةلعقدعليهمالاحتيالبدونالناس

أبذا"0''8يفشللاالذىالوحيدالاستثمارهىالطيبة"إن:قائلايكتب

اجتماعى0تفاعلكلفىمناواحدكلمتناولفىعينهاالارتباطروحوتوجد

عنوالبحث،الآخرينمعرفةأجلمقفقطمتحفزاتنطلقأنأبسطفما

تعزيزها0يمكنكالتىالأعمالأو،حلهافىالمساعدةيمكنكالتىالمشكلات

بطريقةالعمل'ا'ابيتشام''عليهيطلقفيمايكمنالذىالبسيطهوالسروهذا

يمارسهاالتىالنموذجيةالطرقأنهىالحقيقةفإن،ذلكورغما'.خاطئة

.الاتجاهعكستسيرالتىهىالعمليةالعلاقاتفىبعضهممعالناسمعظم
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هذه-أريد'أفيماساعدتئىاإذتبغىفيما"سأساعدك:الحكمةوتقول

السحرعنيبتعدتمامامختلفومسار،مقايضةهىبل،بالمثلمعاملةليست

الاجتماعيةتفاعلاتنايجعلالذىهوالخالصالسحروهذا،والجاذبية

الفقةتشيعحيث.التفاعلاتهذهمفلنحويجذبناماوهذابالذكر.جديرة

والقيمة0بالانتماءالحقيقىالإحساسوشمود

الاهتمامالمرءيبدىأنيمنععذرهناكليس،الحالىالوقتوفى

،الجماعاتأو،الأنديةفىمشتركاتكونلاعندماوحتى.الآخرينباهتمامات

فهناك-المباشرةالتفاعلاتفيهاتحدثأنيمكنالتى-المحليةالمؤسساتأو

يمكنالذىما0الآخرينواهتماماتعواطفتفهملكىالفرصمنوفيرعدد

لثلاثةالفيسبوكصفحةلتقرأيومكلفىدقائقخمسلوقضيتيحدثأن

الشخصيةالمدونةأو،عملائكمنلثلاثةالمهنيةالسيرأو،أصدقائكمن

جيد؟بشكلعليه!اتتعرفلكىالوقتلكيتحلموالذين،موظفيكمنلثلاثة

ومن0قبلمنتعرفهتكنلمشيئابالتاكيدعنهمستعلمللمبتدئ!ق،بالنسبة

الاهتماماتلديكتكونوربما،نحوهمالتقديرمنبمزيدتشعرأنالمحتمل

المستقبلىوللتعاونبل،مستقبليةلمحادثاتخصبةمادةيجعلهاممانفسها.

لتحفيزهفرصةهذهوتكون؟عصيبةبأوقاتيمرأحدهمأنتجدوربما0أيضا

وربما.التعاطفمنأكبرمستوىوابداءالتشجيعطريقعنالانخراص!على

أمراالعلاقةبناءجعلعلىهذايساعدأفلا.مشتركصديقلديكمايكون

ومستثمرةمشتركصديقفىبالفعلموجودةالفقلأتكونحيث.سهولةاكثر

بناءأهميةمنيقللانأبدايستطيعلاالمرءإن؟مشتركةخبراتفىبالفعل

الألفة.

"إيمىتقولهكذاا'.نعرفهالاالتىالأشياءعنالعزوفإلىنميلا'إننا

الاجتماعيةالإعلاموسائلمحطةمؤسسةوهىمدوناتهاإحدىفى''مارتين

سيدة02"أفضلجائزةعلىالحاصلاتواحدىرويالتى"،"ديجيتال

الأولىتجربتهابعدفورلش،مجلةتصنيفحسبتويترا'موقععلىمميزة

إيمى:تقول!ول*3.ولولحالقياسيةالسياراتلسباقالقومىالاتحادمع

اليوم...أ'معنى"يدركونلابالأحرىأو،يفهمونلاالناسمنالعديدا'إن
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ذلكفى-الجميعباعتراف-إيمىوكانتا'0بالانعطافاتالمعروفالممل

فترةوبعد11020عامفىللسيارات5''00''دايتونسباقحضورقبلالمعسكر

الاتحادبوصولفيهاأشادتالإنترنتعلىمشاركة"إيمى''كتبت،قصيرة

الترابطمنرائعمستوىإلىول*3حولولالقياسيةالسياراتلسباقالقومى

الرياضاتفىالحدوثنادرأمر،وهذامعجبيهقاعدةمعالحقيقىوالتأثير

الاحترافية.

بالفعلمتحمسينالسائقونكان.تعلمتهماا'إليكم:تقولكتبتوقد

اليومفىالتذكاراتعلىالتوقيعاتوامضاء،والإجاباتالأسئلةلجلسات

هوللسيارات05"0"دايتونسباقيكونأنوتصادف0السباقعلىالسابق

ولم0القياسيةالسياراتلسباقالقومىللاتحادبالنسبةالسنةفىيومأفضل

المباراةيومفىالمعجبينآلافمعيتحدثكانفاريت"''بريتأنأعتقدأكن

القدمكرةاتحادوبطلالأمريكيةالقدملكرةالوطنىالدورىبطلبينالنهائية

وكان،سحرىمميز''مرور''تصريحعلىحصلتولقد،للمحترفينالأمريكية

بالاضطرابالمشوبةبالإثارةأشعركنتلقد.مكانأىإلىهابالتستطاعتىبا

،الأوقاتبعضفىبالقلقأشعروكنت،التجولعلىالمحدودةغيرلقدرتى

أكنولم،الحدثهذامنجزءاكنتلقد.العملطاقمطريقاعتراضمن

ا'.التواصلبحريةيتمتعونالمعجبونكان،القولخلاصة.الوحيدة

السياراتلسباقالقومىالاتحادأسلوببأن"ا'مارتيناعتقادأسبابوعن

التالية:الأسبابتذكرفانها،رياضةلأيةبالنسبةذكيةخطوةيمثلالقياسية

بحلبةالاهتمامالمعجبون)يستطيع.الترابطإلىتؤدىالتواصلحرية

.(الفعليةالسباق

.(العمريةالمراحلجميع)فى0العلاقاتتكوينإلىالترابطيؤدى

هذهادعاءيمكنكالا.والانجذاببالألفةالشعورإلىالعلاقاتتؤدى

.المشاعر(

منالكثيريدعوسبب)هناكالتأثير.حدوثإلىالانجذابيؤدى

السياراتلسباقالقومىبالاتحادالاهتمامإلىالتجاريةالعلامات

(.القياسية
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ىابشراءالمعجبونيقومأنفرص)تزداد.التحولإلىيؤدىالتأثير

(.السائقهذايبيعهشىء

الحقيقىبطللتراالمحتملالتوسعأنإلىباشارةمدونتها''"مارتينوأنهت

000015-معجبيهقاعدةمعالقياسيةالسياراتلسباقالقومىللاتحاد

نأعليهميوجب-تليفزيونىمشاهدمليون03و،المدرجاتفىمعجب

'ايرتفع:تقولفكتبتالرقمى.العصوإليهميقدمهاالتىالفرصيقتنصوا

نفسهالأسلوبهذاتطبيقيتمعندماجذاكبيرحدإلىالاحتمالاتسقف

أكثرجماهيرمعالاجتماعيةالإعلاموسائلطريقعنالتواصلحريةفى

ماديةبصورةالكواليسخلفالتواجدإمكانيةأتيحتلويحدثماذاعددا.

المحتملينالمعجبينبلايينأمامللسيارات05'02ا'دايتونسباقفىللمعجبين

علىالسباقيشاهدونلاالذينايوتيوبأوتويتر،أو،بوكفيسموقعاعلى

االتلفاز؟'ا.شاشات

الاهتمامفىالأساسيتينالنقطتينبينجسرا"مارتين'أمدونةأقام!لقد

الحالى:الوقتفىالآخرينباهتمامات

عندماويسراسهولةأكثرالبشريةالعلاقاتإقامةتكونمادائما

0والانجذابالألفةأمبدمنتنطلق

السماء.عنانإلىالعلاقاتفىالترابطإمكانياتتصل

بالآخرينوصادقاحقيقيااهتماماتبدىأنعليكيجبأنهالخلاصة

المؤلفقال،بكاهتمامهيبدىأنشخصاىمنتتوقعأنيمكنكأنقبل

علىالأمورتسير''عندمامؤخرا:معهاجريتمقابلةفى2'ماكسويل"جون

وعندما،يحبونهمالذينالأشخاصمعبالعمليقومونالناسفان،طبيعتها

الذينالأشخاصنحبإننا"0عليههمفيمايستمرونفانهم،ذلكيحدثلا

بالأشياءالاهتمامتبدىأنيجب،الآخرونيحبكأنأردتاإذولذا،يحبوننا

0الآخرونويقولهايفعلهاالتى
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فالتركيز،بالآخرينكثيرايهتمونيعودوالمالناسأنالكثيرونويزعم

ذلك،ورغموتواصلنا.،وتصرفنا،تفكيرناطريقةعلىيسيطر"الأنا"على

ولكى،الآخرينباهتماماتاتصالعلىتبضلكىالفرصمنالعديدهناد

لجزءقضائكطريقةتغييرإن،بهااهتمامكتظهرولكى،عنهاالمزيدتتعلم

إدرا&طريقةفىكبيرتحولإلىيؤدىأنالممكنمنيومكلمنصغير

الاهتمامفىإستراتيجيدتغييرأنكمابهم.اهتمامكلمستوىالآخرين

العملسوقرويةفىهائلتغييرإحداثإلىتؤدىأنالممكنمنبالعملاء

لشركتك.

بقضاءعليك،الرقميةالإعلاموسائلتحسينفىيومكلقضاءمنوبدلأ

العمل،فىوزملائك،أصدقائكمعالعلاقاتوأواصرجسورمدفىالوقت

تفاعل.الإعجابملاحظاتأو،البريديةالرسائلطريقعن،وعملائك

التىالأعمالأوحلها،فىالمساعدةيمكنكالتىالمشكلاتواكتشف،معهم

وأبالسعادةنشعركناسواءعواطفنا،وراءننساقإنناتعزيزها.يمكنك

تكونوعندمامنا،كلبداخلتسكنالتوقعاتهذهمثلفانولذلكةبالألم

إقامةفىفرصكدائماتزداد،الآخرينمعللترابطمحاولاتدفىصادقا

بالتقدمية،العلاقاتهذهتتسمأنوقتهاالممكنومن،هادفةعلاقات

والتعاونالحقيقىالترابطفإن،الحالىالوقتوفى،المنفعةوتبادل،والتعاون

للغاية.سريعبشكلمعديايصبحأنالممكنمنالصادق
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الناحيةمنمستحيلأمرهوواقعىشىءحولالاتفاقإلىالناسدفعإن

96910عامفىالقمرعلىسار''آرمسترونج'انيل،المثالسبيلعلى.العملية

بينماحدث.اأنهالمتحدةالمملكةفىالناسمنفقط%75يصدقأمرهذا

المكسيك،مثلبلادوفى03حدثأنهالأمريكيينمنفقط%49نسبةتصدق

الدراساتإحدىفىالمشاركينثلثمنأقلنسبةتعتقد،واندونيسيا،والصين

والتى1002عامفىسبتمبرمنعشرالحادىبهجماتعلاقةلهاالقاعدةأن

وفى0الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىوواشنطننيويوركمدينتىاستهدفت

متفجراتأنالأمريكيينمن%16نسبةتمتقد،الأمريكيةالمتحدةالولايات

مركزبرجىميرتدفىتسببتالتىهىمحترقةركابئراتطاوليستمزروعة

.4بالدينالأوروبىالاتحادفىالمواطنيننصفويؤمن03العالمىالتجارة

الأمريكيةالأكاديميةفحسب0بالفعليوحدناواحدشىءهناك،ذلكورغم

تعدالابتسامةأنالبالغينمن%7.99نسبةتعتقد،التجميلىالأسنانلطب

ضمنتكنلولمحتى،تفنيدهايصعبإحصائيةإنها.مهمةاجتماعيةميزة

.الابتسامإجادةعلىالعاملين

مقاطعفىفكر.القهقهةوصوتالعريضةالابتسامةنحوننجذبإننا

مقطعينأكثرإن،يوتيوبموقععلىالوقتطوالكثيزاتشاهدالتىالفيديو

وضمن،فحسبالابتسامحوليدورانالمشاهدةنسبةبارتفاعيحظيان
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مشهددهوالمتحدةالمملكةمنعاليةمشاهدةبنسبةتحظىالتىالمقاطع

الذى'اتشارلى''وأخيه،سنواتثلاثالعمرمنيبلغصبىوهوا'هارىا'،

أحد''تشارلى''يجذبعندما،الكاميراأماميلعبانوهما،واحدةسنةيبلغ

"تشارلىا'يعض،الوقتمنبرهةوبعد،فمهفىولضعههارىا'21أصابع

الوقت،هذاطوال.إصبعهولسترداستياءفىيعوىالذى''هارى''إصبع

''هارىا'دعادتحيث،النهايةفىالابتسامفازولقد.يبتسم"تشارلى"كان

يبتسموفيهالسويد،منالآخرالفيديومقطع.6ضحكاتهوتلتها،ابتسامته

يصدرهاالتىالسخيفةالأصواتعلىرذاولضحكولقهقه،،رضيعطفل

يخبرنامشاهدةمليارنصفإلىمجموعهايصلمشاهداتوعدد.7والداه

استقبالها.فىنرغبرسالةإليناتبعثالابتسامةإن.معرفتهجميعانريدبما

إن'':ح+:حء!!4!*لمل!!وللم+3مموهلمكتابمؤلفا'ماكنيل''دانييليقول

مرةلأولالابتسامأنواعبعض"تظهرأيضا:وكتب0فطرى'اشىءالابتسام

منهناكوليس''0الولادةمنساعةعشرةاثنتىإلىساعتينمروربعد

ا'ماكنيل'ايشك-لاأممعنىتحملالابتساماتهذهكانتإذامايعرف

أجلمنمهمالابتسامأنالدراساتتظهرولكن-معنىتحمللاأنهافى

قوةفىيشككأنيستطيعمنيوجدلاذلد،ورغمالبشر،بينالروابطإقامة

.مصدرهعنالنظربغض،الابتسام

وغيرالمبتسمينإلىينظرونالقضاةأن'ارغم:ملاحظا''ا'ماكنيلولقول

أحكاماالمبتسمينيمنحونفانهم،سواءحدعلىمذنبونأنهمعلىالمبتسمين

08أ'ا'الرفق-الابتسام''تأثيرتسمىظاهرةوهى،مخففة

ا'نيكولاسنشرولقدالمتنامى.بتأثيرهاأيضاالابتساماتوتتسم

''جيمسو،هارفاردمعةجافىالاجتماعبعلمواخصائىطبيب،"كريستاكيس

خاصةبخبرةيتمتعدييجو،سانفىكاليفورنيابجامعةسياسىعالمفوللر'ا،

جورنالغ،ميدليهالىبربتشذ/"مجلةفىبحثيةورقة،الاجتماعيةبالشبكات

اجتماعيةشبكةأيةفىللسعادةالآلى''الانتشارعنوانتحت8002عامفى

قصيرةفتراتخلالالانتشارتستطيعالانفعالاتأنيعرفانإنهما".ضخمة

".الانفعالية''العدوىباسمتعرفعمليةفىآخر،إلىشخصمنالوقتمن
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الاجتماعية.

30020إلى8391عاممنشخضا9473بتتبعالباحثانهذانفقام

يتمتعشخصا67012تتضمنأكبرشبكةمنجزءاالأشخاصهؤلاءوكان

فى)بماالمتوسطفىالآخرينمعللتواصلموقفاعشربأحدمنهمواحدكل

يقيسانالباحثانوكان.(الجيران،العملوزملاء،والأصدقاء،العائلةذلك

قياسى.نظامباستخدامالأشخاصهؤلاءسعادةمستوى

بشكلابتسامتهتنتقلالذىالسعيدالشخصتأثيرالباحثيننتائجأكدتولقد

منمجموعاتتتضمنالاجتماعيةالشبكاتأنالباحثاناستنتجولقدمباشر.

منفصلة.طبقاتثلاثإلىلمقسمبداخلها،والتعساءالسعداءالأشخاص

أصدقاءوأصدقاء،أصدقائهوأصدقاء،أصدقائهبسعادةترتبطالمرءفسعادة

تماما.الاجتماعىنطاقهمخارجبأشخاصارتباطهميعنىوهذا-أصدقائه

شبكاتهممركزفىالتواجدإلىيميلونالسعداءالأشخاصأناكتشفناولقد

صديقكلأنأيضاواكتشفناالسعداء،منكبيرةمجموعةوسطالاجتماعى

سبيلوعلى%.9بنسبةبالسعادةبالمرءشعورفرصمنيزيدإضافىسعيد

عام)فىالدخلفىكزيادةأمريكىدولار0005علىالحصولفان،المقارنة

،وباختصار0تقريبا%2بنسبةبالسعادةالمرءشعورفرصمنيزيدكان(8491

خاصةملكيةولكنها،الشخصيةللخبراتوظيفةمجردليستالسعادةفان

أيضا.!البشريةللمجموعات

الرقميةالحوائطقامتهل3002؟عاممنذالحياةعنماذاولكن

هلتشجيعها؟منبدلأعواطفنابتصفيةالدوامعلىوالمتواجدةالبارزة

اكتشفلقد؟الإلكترونيةالرقائقعالمفىالانتشارتستطيعالسعادةمازالت

يبتسمون.الناسنرىأنباستطاعتناكاناإذ''نع!ا'أ،:الإجابةالباحثان

مجموعةبدراسةالأولىدراستهما"فوللر''و''كريستاكيس"أتبعولقد

كانوالقدفيسبوك.موقعطريقعنيتواصلونجامعىطالب0017تضم

هذاوفى،المقربينأصدقاءهمويحددون،الإلكترونيةملفاتهميستعرضون

يبتسمونالذينالأشخاصيلاحظونحيث،الجميعصوريتأملون،الوقت
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لذلك.تبعاللصورخريطةيضعونثم،يبتسمونلاوالذين،صورهمفى

الأفرادأنإلىيشيرعقدتينبينخطكلوكان،بعقدةطالبلكليمثلوكان

)والمحاطونالمبتسمونالطلابكانمعا.صورةفىيرتبطونالمتواصلين

الطلابوكانالأصفر.باللونيلونون(شبكتهمفىمبتسمينبأشخاص

الأزرق.باللونيلونون(نفسهاالملامحلهمبأشخاص)والمحاطونالعابسون

المبتسمينالأصدقاءمنمزيجإلىتشيرالخضراءالعقدكانت،النهايةوفى

وغيرالمبتسمين.

الصفراءالعقدتجمعقوةمدىواضحبشكلالخريطةأظهرتولقد

مع(،العابسين)الأشخاصالزرقاءوالعقد(،المبتسمين)الأشخاص

الزرقاء.منوتعداداحجماأكبركانتالصفراءالمجموعاتأنعلىالتأكيد

شبكاتهمهامشعلى"يقعونالمبتسمينغيرانيبدوكان،ذلكعلىعلاوة

الخريطة.حافةعلىأساسىبشكل''،الاجتماعية

قائلين:أشارااللذينا'فوللر''وا'كريستاكيسا'دهشةاهذيثرولم

يميلونيبتسمونالذينالأشخاصأنيظهرللشبكةالإحصائىالتحليلإن

متوسطامعدلأالابتساميعطيك)حيثالأصدقاءمنأكبربعددالفوزإلى

نأالاعتباربعينأخذنااإذجذاجيدمعدلوهذاإضافى،صديقفىيتمثل

ذلكعلىالأمريقتصرولا.(فقطمقربينأصدقاءبستةيحتفظونالناس

بالغمحورايمثلونالمبتسمينأنتؤكدالإحصائيةالتحليلاتولكن،فحسب

أنك،بمعنى.المبتسمينبغيرمقارنةالاجتماعيةلشبكاتهمبالنسبةالأهمية

الإلكترونى.العالمهامشعلىتصبحاناحتمالاتتقل،ابتسمتاإذ

لمجموعاتوالدائمالكبيرالعددملاحظةبعدالنهائيةفرضياتهماوفى

فقد،العابسينحولوالبعيدةالمتناثرةوالعقد،بالمبتسمينتحيطالتىالعقد

بشبكةمتصلاكنتسواءالنحؤهذاعلىتسيرالحال"إن:يقولانكتبا

معك'ا..االعالميبتسم،تبتسمعندمافانكلا،أمالإنترنت

الفرصةنتيحفإننا،نبتسمعندما:الظاهرةهذهوراءبسيطسببوهناك

ولقائهم،،معهمالتواجدفىبالسعادةنشعرأننايعرفوالكىالآخرينأمام

التعاملعندالسعادةمنبمزيديشعرونبدورهموهم.معهموالتفاعل
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وأالعبوسيظهرونالذينالأشخاصعشراترأىلشخصوبالنسبةمعنا،

التىالشمسمثلتكونابتسامتكفانبعيدا،وجوههميديرونأو،التجهم

الرسالةهىابتسامتكتكونماوكثيرا،السحابالذهبيةبأشعتهاتخترق

سريرتك0نقاءعنتنبئالتىالأولى

بعضبذلنااإذولكن،الابتسامفىبالرغبةدائمانشعرلافإنناوبالطبع

بل،السعادةمنبمزيدحولنامنإحساسعلىالنتيجةتقتصرفلن،الجهد

مفعمامنبسطا،شخصاتكونلاربما0أيضانحنسعادتتادرجةستزداد

تعودأنالممكنمن،الجهدمنالقليلتستهلكصغيرةابتسامةولكن،بالمرح

الكثير.بالخيرعليك

النصيةئلوالرساالإلكترونىالبريدرسائلحلتبينما،الماضىالعقدوفى

فىنعيشبأننايقولالذىالمضللالمفهومأغرانافقد،الشفوىالتواصلمحل

منوالعديد،المشروعاتوأصحاب،الأعمالرجالفيستطيع0عاطضجدب

الكثيرلناوتتيح،الملموسةالتفاعلاتمنعددأقلمعالعملمتابعةالمهنيين

ننسىأن،الأوقاتمنوقتأىفى،الأبعادثنائيةالحديثةالإعلاموسائلمن

0الابتسامأهمية

منالعديدفىالإلكترونى،البريدورسائلالنصيةالرسائلوتشبه

منبنصيبهاتحظىكانتوالتىالغابر،العهدفىالتلغرافرسائل،الطرق

.عمرهعنيسأله'أجرانت"كارىالممثلإلىالمراسلينأحدأبرق.المشاكل

يمكنالتى)*ه+"!سأهولولح3ح+*ط!ح11ةتقولالرسالةكانت

جرانت"''كارىحال'أكيفأو''؟'اجرانت''كارىعمرما'2إلىترجمتها

(0الثانىالمعنى""جرانتفهموقد،العجوز؟"

أنت؟".حالككيفبخير.العجوز"جرانتا'كارى12:قائلااكمثلفرد

استخدم0جداعاليةالفهمسوءنحوالبشريةالنزعةأنالواضحومن

رسائلكانتوبينماالأمر،هذاتجنبصعوبةوستزداد،التقنياتمنمزيدا

نأالممكنمنالتكنولوجيافانمضى،فيمامكانكلفىموجودةالتلعراف

الحالى.الوقتفىالمرءأنفاسعلىتجثم
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مليون002أرسلت،التلغرافيةالرسائلازدهارأوجفى،9291عاموفى

مليار003منيقربماإرساليتمكان01،02عاممنإبريلوفى.رسالة

النصية،الرسائلمنالعالمىاليومىالوابلاجمع011يومثاإلكترونيةرسالة

العالمانحداروسيثير،فيسبوكموقععلىوالمشاركات،الفوريةوالرسائل

الدهشة.منالقليلالفوضىنحو

رسائلناتوضيحبوظيفةالقياميمكنهالذىالابتسامعلىلفهشكرا

العاطفيةالأيقوناتشكليأخذعندماحتى-آخرشىءأىمنأفضلبطريقة

المفاتيح،لوحةفىالعاديةالرموزمنالمكونةالصغيرةوالوجوه،التقليدية

اتصالاتنا.أجلمنللغايةضرورىإطارلوضعوالمصممة

الكبرىاليابانيةشركاتالثلاثقامتالرموز،هذهمحدوديةإدراكومع

بانك"سوفتويو''إيهو،دوكوموتىتىإن'ا-الخلويةالهواتفمجالفى

والرموز،العواطفمنكبيرةمجموعةتعرضملونةصوراعبابد-اموبايلا

تتمالتىالشخصيةالتواصللخبراتأفضلمحاكاةعلىالحصولأجلمن

فىالصورهذهاستخدامباعتمادجوجلشركةقامتولقد،لوجهوجها

هاتفهافىسريمادمجتها"أبل"شركةإنبلالإلكترونى،بريدهامنصة

أنهإلا،محبوبةالماهرةالصغيرةالرموزهذهأنورغم.(فونآىإط!احوله

أعضاءأحدإلىالتاليةالرقميةرسالتكداخلتظهرأنالمحتملغيرمن

الأيقوناتإن.محتملعميلأو،للمشكلاتمثيرموظفأو،الإدارةمجلس

بشكلتعملحيث،العفويةالمحادثاتفىكبيرةبدرجةتستخدمالعاطفية

ونحافظالإعلاموسائلكلأمامنبتسمكيفإذن،0الأطرهذهمثلفىجيد

هذهخلالوالمهنيةالاحترافيةمنمعينمستوىعلى،الضرورةوقتفى

العملية؟

الآخرينأمامالفرصةإتاحةأنحولتدورالتىالشكوكمنقليلهناك

الكثيرابتعادبسببولكن،ونجاحافاعليةأكثرأسلوباتعتبرابتسامتكلرؤية

توجيهعليكفيجب،المباشرةالمواجهةعنالحالىالوقتفىتفاعلاتنامن

عبروالصداقةالمودةإظهارأمامتقفالتىالعقباتعلىنحوالتغلبجهودك

تعتقد0ممابساطةأكثرالأمريكونوربما،الرقمىالفضاء
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وسيلةفهـناك،(الملونةالعاطفيةالصور)العاطفيةالأيقوناتعنوبعيدا

كانسواء،صوتك-رقميةابتسامةإرسالخلالهامنيمكنكفقطواحدة

ونبرة،إلكترونيةلرسالةكتابتكطريقةإن.مسموعةاومكتوبةبطريقة

للتعبيرمهمةأدواتتمثلتختارهاالتىوالكلماتتستخدمها،التىالكلام

فهى:فمكأركانالمكتوبةالكلماتوتشبه،لاحقتأثيرواحداث،الصداقةعن

جمعتسواء-اللاحىالتأثيرويرتبط،تئخفضأو،مستقيمةتظلأو،ترتفع

هذهتئقلهاالتىللعواطفالخطىبالمسار-لاأموالتاثيرالصداقةالكلمات

.الكلمات

نأمفادهارسالةللاخرينترسلوبذلك،المكتوبةكلماتكعبرابتسم

علىورسالتكأنتتحصلسوف،وهكذا،إليكبالنسبةمهمأمرسعادتهم

الآخرينفإن،كلماتكثنايامنالعبوسأطلاواذ،لاستقبالهافرصةأفضل

ومرسلها.الرسالةوجهفىبدورهمسيعبسون

يجبالتىالمناسباتعنمسئولةبالتأكيدالاستنتاجاتهذهتعتبرولا

هناالجيدةالعامةالقاعدةفإن،ذلكومع0جديةأشدبنبرةالتحدثفيها

تبدأأندائماوعليكإيجابى،بشكليسيرالرسالةموضوعأنمنالتأكدهو

منفصلة.أوتشاؤميةبملاحظةوليس،إيجابيةبملاحظةالرسالةوتنهى

ناتستطعلمفاذا،الناسمناثنينبينللابتسامسببهناكيكونماودائما

لا.أمسمتكتبكنتاإذماتقررأنقبلالانتظارعليكيجبفربما،سبئاترى

،العلاقاتمنالمديدلهلاكسبباالمتسرعةالمتبلدةالملاحظاتكانتولكم

التوبيخ.أوكلماتاللفظيةالإهاناتفعلتمثلما

بدرجةوالثباتبالدواموتأثيرهاالمكتوبةالكلماتتتسمبسيطةالسبب

رسائلكفىالخرقاءأوالسلبيةالنبرةعنتدافعقدأنكورغم،كبيرة

يقتربأمراعليهاالصمتيجعلالمتلقىعلىالمدوىتأثيرهافإن،الإلكترونية

بسرعة،ينتشرأنالممكنمنالتأثيرفان،الحالىالوقتوفى.المستحيلمن

أنظمةوحتى،والإدارات،الموظفينبينالعلاقاتإفسادإلىيؤدىمما

بأكملها0
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الأبحاثأضافتا'لقد:كومبانىفاست"مجلةمنحديثعددوحسب

المثلإلىتويتر(موقعإلى)نسبةالتويتريةبالنكهةمميزاطعماالجديدة

نأإلىالأبحاثهذهتشيرحيثتقع''،أشكالهاعلىالطيور''إن:القديم

المقالةوتمضى'ا.والتكتلالتجمعإلىيميلونتويترموقععبراءالسعدالمغردين

فىتتسببالتىالأخرىالعواملمنالعديدعلى''علاوة:مفسرةالقولإلى

يميلونالسعادةأوبالحزنيشعرونالذينالأشخاصفان،معاالناستجميع

نفسها''0المشاعريحملونأشخاصمعالتواصلإلى

بجامعةالأستاذ"،بولين"يوهانتضمنالذى-البحثفريققامولقد

رامدعلىمستخدما00020منتويترموقععلىالتدفقاتبتحليل-إنديانا

الموقع.علىمشاركةمليونا92فحصطريقعنأشهر،ستة

الأبحاثمنمستعارةقياسيةحسابيةأنظمةيستخدمالتحليلوكان

المشاركاتعنوالناتجةللمستخدما'الشخصية"السعادةلتقييمالنفسية

الكلماتفىتظهرالتىالاتجاهاتعنالبحثطريقعنتويتر،موقععبر

واكتشفوا،والتكتلالتجمعاتجاهاتعنيبحثونكانواثم.الإيجابيةأوالسلبية

علىورسائلهممشاركاتهمتكراردرجةتزيدماعادةالسعداءالأشخاصأن

ولنطبق،أيضابالسعادةيتسمونالذينالآخرينالموقعمستخدمىمعالموقع

السعداء.غيرالأشخاصمعنفسهالأمر

تويترموقععبرالمشاركةأنإلى"بولين'ايشير،النتائجهذهخلالومن

الحزنأوبالبهجةالإحساسنقلعلىتساعد''أنهاوندركمماانتشارااكثر

سوف،بالسعادةيشعرونالذينالأشخاصفإنوهكذا،،للغايةفعالبشكل

بدرجةيشعرونالذينالمشاركينمصادقةتفضيلإلى(العادة)فىيميلون

''012الخاصةلأحاسيسهمصدىيمثلونلأنهم،السعادةمنكبيرة

العواطفمنالمنالسبالقدربثيمكندلاكاناإذ-قائمةالحقيقةوتظل

وأ،خاليةالصفحةتتركأنلكالأفضلفمن،مكتوبتعليقفىالإيجابية

يعنىاوهذ.(المهنيةسمعتكحسابعلى)العواطفتعرضملونةصوراتضع

نإقليلأ.المهنىالحسإلىافتقاركفىالتفكيرمنأسوأأشياءهناكأن

وهوالمنشود،الهدفهوتماماالمكتوبةكلماتكفىالسلبيةالمشاعرتجنب

www.jadidpdf.com



77

إعادةاجلمنالوقتحانقديكونوربما،كبيرةبدرجةتحقيقهيمكنهدف

أنهاعلىيصرونمعلموككانالتىالكتابيةالمهاراتتلكقيمةفىالتفكير

ذلك.فىتماماصوابعلىكانوالقد.الأياممنيومفىضروريةستصبح

فىالرقمىصوتكنقلخلالهامنيمكنكالتىالأخرىالطريقةوتتمثل

ونبرة،حديثكطريقةإنأيضا.هائلةآثاراتتركالتىالمنطوقةالكلمات

الكلماتمنأكثرهوعماتعبرماكثيراتختارهاالتىوالكلمات،صوتك

لدرجةأقوالكمنأبلغأفعالك''إن:المهمالردشكبلاسممتلقدنفسها.

علىنفسهابالدرجةالتأكيدويمكن''.تقولمماكلمةألمممعأكادلاأننى

كلمةألمممعأكادلاأننىلدرجةعالبصوتتتحدثصوتكنبرة"إنالآتى:

0'اتقولمما

الخلوىالهاتفعلىماشخصلمقابلةبالسعادةتشعرأنكعلىالتأكيدإن

صوتنبرةغيابظلوفى،الوجهمنحركةأدنىمعقيلإذاالكثيريعنىلا

بشىءمشغولأنكأو،بالمللتشعرانكببساطةهذامنيفهموقد0إيجابية

هذامقابلةأن-تماماالعكسيةالرسالةذلكمنالأسوأأو،أهميةأكثر

التىنفسهابالطريقةيبدأالمواقفهذهمثلتجنبإن،مزعجأمرالشخص

الآخر.الشخصأمامتقفكنتاإذبهاتبدأأنيمكن

خلالحتى،للابتسامالمادىالفملأنالدراساتمنالعديدأظهرولقد

تنتقلالتىالصوتنبرةتحسينعلىبالفمليعمل،الخلوىالهاتففىالتحدث

التىالأساسيةالعقائدإحدىتدورأنالمصادفةقبيلمنوليس0كلماتكبها

الصوتأنحولطلابهمفىوالإذاعة،والغناء،الخطابةمدربىكليغرسها

عبرينتقلالابتسامأناى،الابتسامعند،واقناعا،وجاذبية،بهجةاكثريبدو

لا0أموجهكيرىالآخرالطرفعلىالذىالشخصكانسواء،الأسلاك

هناكليسالإيجابى،التغييرإلىيؤدىالذىالتأثيرعنالبحثوعند

هذاتفتحفالابتسامة،الصحيةالبشريةالعلاقاتبابإلىاللجوءمنمهرب

ملفوظة.أم،مكتوبةأم،مرئيةالابتسامةتلككانتسواء.الباب

معهدفىالإعلاموسائلبمعملجامعيةأستاذةهىبيكار"'اروزاليند

بكتابهاالدولىالمستوىعلىمعروفةوهىللتكنولوجيا،ماساتشوستس

www.jadidpdf.com



78
ئمدلمنطباعلملتركطرقست

علىالعاطفيةالصفاتإضفاءحوليدورالذى4آ?!4،ءكا4آكاكلسهح!ى

أكثربطريقةالتواصلعلىالناسمساعدةأجلمنالتكنولوجيةالوسائل

آلات-الدهشةمنكثيراتثيرأشياءأبرزتهاالتىالتحسيناتوكانت.فاعلية

وأالتشجيعأوالمدحأوالتأنيبمعمناسببشكلالتجاوبيمكنها'اوجوه"لها

.13التوبيخ

التىالأوامرعلىتقتصراقلاتهذهاستجاباتفإن،الحالوبطبيعة

لضغطةالآلىالحاسبشاشةتستجيبمثلمامسبفا،عليهابرمجتهاتتم

الجسدية،الإشاراتبتقليداقلاتهذهتقومحيث،المفاتيحلوحةفىمفتاح

نأبالذكروالجديرشىء،بأىتشعرلاأنهارغم،الصوتونبرة،والكلمات

تماماالحقيقةهذهوتكفىالتكنولجيا،هذهمثلبرمجةيستطيعونالبشر

علىالمناسبةبالاستجاباتالجيدةمعرفتنادرجةعلىدامغدليلتقديمفى

نفسهابالطريقةنترابطإننا،أصواتهمونبراتوكلماتهمالآخرينإشارات

بها.نتميزالتىالمشاعرإلىبالإضافة،تقنياتنابهاتترابطالتى

'اهناك:المدوناتإحدىعلى'ابروجان"كرش!الإعلامىالخبيركتب

:الناسمننوعان

بالبشر،متصلة/الأزرارالإنترنتالآلى/شبكةالحاسبأنيرونالذينهؤلاء

إلكترونىتواصلعنعبارةالأمورأنيعتقدونالذينوهؤلاء،البشريةوالمشاعر

الهاتفإنالقوليشبهوهذا،البشريةالمشاعرإلىبصلةتمتلاوأنهافقط،

للاتصالاتشبكةمجردإنه،فيهإحساسولاخلالهمننتحدثشىءهومجرد

فىيوجدونالذينبهؤلاءيربطونهامشاعربالفعليحملونالناسإن،فحسب

عنهم0ا'ةبعيدا'كنماأ

النقطة.هذهعلىنتفقإنناأفدالهم.ردودفىيبالغونقدالناسإن،نعم

،الخطاباتاستبعادبالتالىسيوجبالوسيلةبسببالعواطفاستبعادولكن

تنتقلولكنبعد،عنتحدثالأشياءمنالكثيرإنإلخ،والصور،،والهواتف

ذلك.رغمأخرىأماكنإلىنتائجها

عنوأنه،العملفىالعقلياتمنتمامامميزيننوعينهناكأنأعتقدوأنا

فيهايشعرالتىالمراتمنالكثيريصف/يحددهذافان،سبقماإدراكطريق

منطرفأىوادراك،فحسبالمعلومةهذهتذكرإن،الفهمبسوءآخرأوجانب
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إلىيؤدىربما،تمثلهاأنكالآخرونيدركالذىاوالطرفمعهتتعاملالطرفببئ

الأشياء014تحسن

ومنالبشر،يحملهالهانهايةلا)أعباء(ومنحهىالعواطفأنويبدو

فمكفإن،وهكذا،التشجيعأوالإحباطمنأياالأمرهذايسببأنالممكن

.اختياركعنليقولهالكثيرلديه

:مرةاتذالأشخاصأحدقالوقد

دون،يأخذونالذينيثرىإنهالكثير.يعطىولكنه،شيئايكلفلاالابتسامإن

إلىتدومذكراهولكن،لحظاتسوىيستغرقلاإنه،يعطونالذينيفقرأن

لدرجةالقوةأوالثراءغايةبلغشخصهناكوليس.الأحيانبعضفىالأبد

لدرجةالفقرغايةبلغمنوليس،الابتسامبدونالنجاحتحقيقاستطاعأنه

يستطيعمنهناكليس،ذلكورغم.تغنيهأنعلىالابتسامةمعهاعجزت

قيمةلاشىءفالابتسامة؟سرقتهاأو،استعارتهاأو،تسولهاأوالابتسامةشراء

الذينالأشمخاصبعضوهناك،نفسطيبعنمنحهايتملماإذشمخصلأىله

عليك،لذا.ابتسامةمنحكيستطيعونلاأنهملدرجةالشديدبالتعبيشعرون

شخصمنللابتسامةاحتياخاأكثرهومنهناكفليس،وجوههمفىبالتبسم

ا".للاخرينليمنحهاالابتسامةتلديملكيعدلم

وجهك.قيمةمنيزيدفهذا؟ابتسم
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ا'كوينمؤلسسةمنصحفىبيانصدر0102،عاممارسمنالعاشرفى

محاماةمؤلسسة001أفضلإحدىهيدجز"،آندأوليفرأوركهارتإيمانويل

ا'إيريكو''كوين"جوناختارلقد.لوير//أمرليهانمجلةتصنيفبحسب

'أ.سوليفان.إمثلين"كاهواجديدشريكا-لشركةامؤسسا-أانويليماإ

الأمريكية،المتحدةالولاياتفىالمحامياتأفضلإحدىهىوسوليفان

شهاداتعلىحصلتوقد،ستانفوردبجامعةالحقوقلكليةالسابقةوالعميدة

لقدأوكسفورد.وجامعةهارفارد،بجاممةالحقوقوكلية،كورنيلجامعةمن

،هارفاردجاممةفىأوباما'اأ'ميشيلالأولىللسيدةالجامعيةةالأستاذكانت

منوموهبتها،وفطنتها!القانونيةعقليتهاعلىوالثناءالتقديرتتلقىوكانت

قانونئاخصفاا'سوليفان"كانتكمخصومهاويعرف،العالمأنحاءجميع

المنصب.لهذاأهلاكانتلقد0قوئا

وقتمنتغييراتباجراء-الشركاتكلمثل-المحاماةشركاتوتقوم

المحامينمساعدىمعيحدثماوهذا،ويذهبونالعملزملاءفيأتىلآخر.

يكونماوبالكاد،للغايةنادراأمراالشركاءتغيرويعتبرايضا،والمراونين

مألوفا.

!لغاية؟مهمابعينهالمنصبهذاكانلماذا
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شريكةأصبحتإنهابل0فحسبشريكةتصبحلم''سوليفان2'كاثلينإن

'اكوينالحينذلكمنذتسمىأصبحتالجديدةالمؤسسةأنأى0مسماة

فىمسمىشريكاالمرءيصبحولكى'ا.سوليفانآندأوركهارتإيمانويل

.كهذهعريقةشركةفىتزدادخاصةدلالاتلهأمرفهذامحاماةمؤسسة

علىأصبحتأنهاهوخاصةمكانة''"سوليفانتعيينعلىيضفىماولكن

مؤلمسمة001أفضلمنواحدةفىمسمىشريكاتصبحامرأةأولالفور

.للمحاماةأمويكية

كليةفىخريجةأولكيبلىا'إتش."آداأصبحتعندما،0187عاممنذ

أيةتعيينأمامأبوابهاأخرىكبرىشركةتفتحلم،0102عاموحتى،للحقوق

حاجز.وكسر،امرأةعينتلقد،فحسباهذوليس،امرأة

تكامليعكسالشركةاسمفىاسمهاتضمين''إن:يقولا'كوينا'كتب

".وطنيةمحاماةكشركةقوتناوجوانبوالاستئنافالمحاكمفىممارساتنا

إنه،كلمةمجردكونهيتجاوزالاسمإنما،نوعمنقوةيحملالمرءاسمإن

أمثالمنللروادبالنسبةذلكعلىالأمريقتصرولا،ودلالةعمقاأكثرشىء

"0سوليفان"كاثلين

له.لقبمجردالمرءاسميكنلم،والحديثةالقديمةالأدبياتعلىومرورا

إبراهاما''2و"أبوللومثل،وقدره،وشخصيته،صفاتهعنأشياءيكشففهو

ففى،2ا''بولياناو""سندريللاو"ا'سكارليتو22'اكوزيتو"أتيكوس'او

عليها،كانالتىبماهيتهوثيقبشكليتطابقالمرءاسمكان،الرومانىالعصر

كانت،المدنىالسجلمنالمجرمينأحداسميحذفكانعندماأنهلدرجة

إفريقيةقبائلهناك،اهذيومناوالى،الرياحأدراجتذهبالمدنيةحقوقهكل

وقراراته،،مهاراتهتحددالتىالأساسيةهوالقوةالفرداسمأنتعتقدمعينة

.الحياةفىمصيرهالنهايةوفى

أهميةأقلأصبحالمرءاسمبأنللاعتقاديدعوناسببهأىهناكهل

الحالى،ابوقتفىأهميةأكثرالمرءاسميكونربما؟الحالىالوقتفى

الفرصمنكلايمثلإنه.التجارىالإطارفىأساسيةقضيةأصبحولكنه

.لمشكلاتوا
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؟الشركاتشعاراتمثلالأسماءأصبحت،الرقمىالعصراهذوفى

الشىءوتحديدبل،فحسبالشخصماهيةبتحديدتكتفىلاإنهاحيث

مئاتإن،والمرفوضةلمقبولةوا،لمكروهةواالمحبويةالأمور-يمثلهالذى

علىوالمشلاركينتوشر،موقععلىوالمغردين،المدوناتاصحابمنالملايين

يريدونولكنهم،واراؤهمأصواتهمتسمعأنبالتاكيديريدونالفيسبوك

منأكثرهوبماتولتروفيسبوكموقعاقامولقد،أيضاأسماؤهمتعرفأن

جديدنوعبإبداعقاماإنهمابلمعلوماتنىأساسعلىاقتصادإضافةمجرد

لهنروجالذىبالاسمفيهنعرفوالذى،الأسماءعلىالقائمالاقتصادمن

الوقتفىمتداولةعملةاصبحالإدراكمنالنوعهذاإن.العالمإلىونسوقه

2.امألوف''اسمتعبيرعلىجديدامعنىيضفىأنهحتى،بالطبع،الحالى

معالتجارىإعلانكقيمةتتساوى،والمدوناتتوشرموقعصفحاتوعلى

النشر،عقودتزداد،معجبيكاعدادلزايدومعبك.المعجبةالأسماءعدد

بل،فحسبالجدوىحيثمنليس،المصادقةوعروض،الإعلانيةوالاتفاقات

001أفضلإحدى-22دروموند'ارىالمدونةوتعتبر0أيضاالقيمةحيثومن

ذلك.علىمثالخير-'اتيكنوراتىا'موقعتصنيفحسبمدون

كانتوالتى-أنجلوسلوسبولايةكاليفورنياجامعةخريجةتقابلت

تطلقالذىبزوج!ا-كبيرةمدينةفىالمحاماةلممارلممةكبيرةخططاتحمل

فى'االبنزينمحطاتإحدىفىالتوقف22أثناءمان'ا''مارلبورولقبعليه

الحقوقكليةفىالدرالممةخططذهبتوحينئذ0قولهاحدعلىأوكلاهوما،

خاصةللماشيةمزرعةفىالعيشىإلىوانتقلت،الرياحادراجبشيكاغو

كتابةفى''دروموندا'أتوبدا".الرائدةالمرأةا'الجديدلقبهاوأخذت،بزوجها

المممعةبحياتهاوعائلتهاأصدقائهالإخباركطريقة60،02عامفىمدونتها

مليونىمنيقربماإلىقرائهاعددوصل02،.9عاموبحلول،المتوقعةغير

،0102عاموفىشهر،كلفىالملايينمئاتإلىالزائرينعددووصل،قارئ

متتاليتينمرتينكتبهاوصنفتكتبها،لنشرمربحينعقدينعلىحصلت

ماتكسبوكانت،تالمزنيويورك//مجلةتصنيفحسبمبيفاالكتبكافضل

فقط.2والمبيعاتالمدونةمنالعامفىتقريباأمريكىدولارمليونمنيقرب
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قيمةتحملأنالممكنمنالشخصيةأسماءناأنالواضحمنأصبحلقد

علينايجب،النسيانلإغراءنتعرضأنخشيةولكن،الحالىالوقتفى

درجةتحقيقإلىتؤدىأنالممكنمنالآخرينأسماءمعرفةبأنالتذكير

"ساديلباكشركةمؤسس-'امونسون'اديفويعرف.النجاحمنأكبر

مدرسايعمل'أمونسون'2كانلقد0المعرفةحقالأمرهذا-كومبانىا'ليذر

أولبصنعمحلىعاملقامعندما،المكسيكفىالإنجليزيةللغةمتطوعا

الحقيبةهذهجذبتولقدله،"مونسون"رسمهتصميممنجلديةحقيبة

أوريجون،بولايةبورتلاند،مدينةفىموطنهشوارعفىالاهتماممنالكثير

شهرمروروبعد،منهاالمزيدعلىيحصللكىالمكسيكإلىعادأنهلدرجة

يعرضهاوهوباعهاحقائبثمانىومعهبورتلاندمدينةإلى'امونسون''عاد

شركةولدتهناومن.ساعاتثلاثفىالقديمةكروزراللاندسيارتهعلى

أنحاءجميعفىالناس''حبفىالمتمثلالهدفمعهاوولد،ليذر''''ساديلباك

العالية،الجودةمراعاةفىتبالغجلديةتصميماتوضعطريقعنالعالم

''03العملىوالاستخدام،والقوة

منءالعملااتصالاتعنيجيبماكثيراإنهن؟إذا''امونسونهوسرفما

طريقعنالإنترنتطريقعنتطرحالتىالأسئلةعلىويرد،الخلوىهاتفه

مراتشهركلالمكسيكإلىأيضايسافرانهكماالإلكترونى؟البريداوهاتفه

الذينالمكسيكيينالجلودعمالمعتواصلعلىيبقىلكى،سنةكلفىعديدة

يقولالظهور.حبأجلمنالزياراتهذهتعدولا،حقائبهيصنعونيزالونلا

،العمالأعانق2'إننىمؤخرا:معهأجريتمقابلةفىذلكمفسراا'"مونسون

القيامفىبدأتوعندما،مكافأتهمبهايمكننىالتىالطريقةعنوأسألهم

يصيبكانالذىبالذهولالإحساسأتذكرفإننى،مرةلأولالرحلاتبهذه

إليهموأتحدثمعهمواجلس،بأسمائهمأناديهمكنتلأننىالرجالهؤلاء

مامثلوهوأحده!(،عينىفىالدموعتلالأتلقد،الشخصيةحياتهمعن

بعدها"04معىحدث

أدبياتهأوفىمدونتهعلىالشخصيةالقصصهذهيتشاركلاإنه

تحقيقه0عنيختلفمابشىءبالقيامالوعدارإصدأنيعتقدلأنه؟التسويقية
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عائليامشروعالبقائهابالفخرتشعر"''ساديلباكشركةأن''''مونسونويرى

فىكتبولقد.عامكلفىالدولاراتملايينتساوىجلديةبضائعبيعهارغم

أصحابمنوالكثيرالكثيرعنمرعبةقصصاسمعتا'لقد:يقولمدونته

إلىالتحولمحاولةإلىالطمعدفعهموالذينالناجحةالصفيرةالمشروعات

منعائلةإننا،هؤلاءنهجعلىنسيرلاإننا،فشلهمإلىأدىمما،عمالقة

يمضىولا.كذلكنبقىولسوف،بيننافيمابالحبنتمتعالذينالجلودملاك

معهاوأتكلم،المحبوبةزوجتىمعالسريرعلىأضطجعأنبدونتقريبايوم

معرفةنريدإننا،معهمونغدونروحالذينالمختلفينالحقائبأصحابحول

05ا'سمكا

أسماءقبلالناسأسماءوضع-الشخصىالتواصلمنالمستوىوهذا

سوف"ساديلباك'اشركةأنيظنالمرءيجعلالذىهو-والأرباحالمنتجات

يتقاتلونأسوفأشعار:تحملالتىالجلديةحقائبهبقاءبقدرموجودةتظل

".تموتعندماعليها

لعملةوجهانالنهايةفىهماتعرفهموأنالآخرونيعرفكأنفرصإن

العلاقاتبناءوهناك،الآخرينإلىنفسكتقديم-الترويجفهناك.واحدة

عنتتخلىأنتستطيعأنكهوالمثيروالأمر0الآخرينوبينبينكالتفاعل-

ناجخاتكونأنيمكنكأنهيعنىوهذا،ذلكرغمناجحاوتظلالأولالأمر

نشأةعلىتساعدالآخرينمعتفاعلاتكأنلدرجة،العلاقاتبناءفىللفاية

النجاحتعزيزيمكنكلا،ذلكمنالنقيضوعلى.التجاريةعلامتكودعم

لمشروعك،أولنفسكالترويجيمكنكفلا،فحسبالترويجعلىاعتماذا

الناسارتباطحوليدورالعمليزاللا،النهايةوفى0العلاقاتبناءوتتجاهل

بهذهجورجيابولايةواتكنسفيلمدينةمنبيتس'ا،21السيدمروقد.ببعضهم

بنفسه.التجربة

منمورديهأفضلباصطحابيقوممادائفامشروعصاحببيتسالسيد

يبعدأتلانتامدينةفىشهيرمطعموهو"بونز"ا،مطعمإلىالمدينةخارج

نتيجةيكنلمالمطعملهذاإخلاصهفان،ذلكورغمميلأ.سبعينحوالى

ىأمعالحالهىكماالمميزةالتجاريةالعلامةذىالممتازطعامهمقائمة
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".'اجيمسيدعىنادلمعالأمربدألقد.الشماليةأمريكافىمطعم

إلىالموردينوأحد''"بيتسالسيديقودالمطعمفىالعاملينأحدكانبينما

"بيتس''0سيدبك2'مرحبا:وقالفجأة''جيمس"منهمااقتربمائدتهما،

0'اأخرىمرةعودتكتسعدنا،مطعمنالاختياركشكرا

تكنلمأنهاتعرفالأمر،هذايصفوهو''بيتس''السيدتسمععندما

تجربتىالأمرهذاغير'القد:فيقول.الأحوالمنحالبأيةعاديةلحظة

قدكنتإننىمخيلتى،فىالمطعمهذاصورةطبععلىوساعدالعشاء،فى

ولم-أشهربستةذلكقبل-فقطواحدةمرةهناكالعشاءطعامتناولت

فىكنتأننىليكتشفوقتاأخذإنهبل،فحسباسمىتذكر'ا'اجيمسيستطع

ولكن،الأحوالمنحالبأيةمنتظمازبوناأكنلمإننى،قبلمنالمكانهذا

القائل:القديمالمثلكانلقد،كذلكوكأنىأشعرجعلتنىالصغيرةاللفتةهذه

تماما.صحيحا'الأشخاصهمتحبهموكأنكالآخرين''عامل

'':ا'بيتسالسيديقول.ثمارهاتؤتىفانها،الصغيرةاللفتةهذهلمثلوبالنسبة

شعبيةإلىوبالنظر.ا'لكذبعدآخرمكانأىإلىموردئأصطحبأعدلمإننىا'

.الإحساساهذفىيشتركونالعملاءمنالعديدأنيبدو،"بونز''مطعم

يتذكرونك0أنهم:الناسأسماءلتذكرالأساسيةالعمليةالنتيجةهىوهذه

عليها0تحسدمكانةبلوغفىللنتيجةالآخرالجانبويتمثل

أحداسمتذكرإن'ا:التالىفىيتمثلالسياسةرجليتعلمهدرسأولإن

''.تنسىفانك،تنسىوعندما.الناجحالدولةرجلمؤهلاتهومنالناخبين

منفبدءاالعظماء،القادةممظمتاريخفىمشتركةواحدةصفةإنها

لتذكرطرقاالرجالهؤلاءاكتشف،''"بونابرتوا'تشيرشل"إلى''لينكولن'أ

يستدعونفإنهم،بذلكالقيامأجلومنمدصش،توافقفىالناسأسماء

الأخلاقتصنع21ا:ا'إيمرسونادالشهيرالقول-علمدونأوعلمعنسواء-

ا'06الجليلةالتضحياتمنالحميدة

تكونربماالتضحياتبعضفانالأسماء،بتذكرالأمريتعلقوعندما

بونابرتنابليونأخوابن،فرنساإمبراطور-"الثالثا'نابليونكان.ضرورية

الملكية.واجباتهكلرغميقابلهشخصكلاسميتذكربأنهزعم-العظيم
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أنا11:يقولكانفإنه،وضوحبكلالاسميسمعلاكانعندماهذا؟كيف

غريبا،اسمايسمعوعندماجيدا'ا.الاسماسمعلمإننى،الأسففىغاية

؟".الاسمهذاتتهجىاكيفا:يقولكان

يحاولوكان،مراتعدةالاسمتكرارعناءيتحملكان،المحادثةوأثناء

واذا.العامومظهره،وتعبيراته،الشخصبخصائصعقلهفىيربطهأن

وقتفىالاسميكتبكانفإنه،إليهبالنسبةخاصةأهميةذاالشخصكان

،بقوةعقلهفىويثبتها،فيهاويركز،إليهاويتطلع،الورقمنقطعةفىلاحق

للاسمبصرىانطباععلىيحصلكان،الطريقةوبهذه0الورقةيقطعثم

07المسموعالانطباعإلىبالإضافة

كانالتىمنبكثيرأكبرالحالىالوقتفىتواجهناالتىالتحدياتولكن

هوالشىءالإنترنتانالدراساتمنالعديدأظهوتفقد0يواجهها''نابليون'

014منضبابيةغشاوةفان،الانتباهلقوةبالنسبةالتلفازمنالأسوأالوحيد

فيسبوك،موقععلىالإخباريةوالموادتويتر،موقععلىتغريدةفىكلمة

الشبكيةوالصفحات،الفوريةالنصيةوالرسائلالإلكترونى،البويدورسائل

عقولنا0تشكيلإعادةعلىتعمل

المؤلفكشف،و/يرد//مجلةمن0102لعاممايوشهرعددوفى

،أنجلوسلوسبمدينةكاليفورنياجامعةفىأستاذوجودعنكار""نيكولاس

توجيهإعادةعلىيعملالإنترنتعلىفقطساعاتخمسقضاءأناكتشف

ملاحظا:2كارا21يقول.لديناالعصبيةالمسارات

،الأعصابوعلماء،النفسعلماءبهاقامالتىالدراساتعشراتتشير

ندخلفاننا،الإنترنتشبكةإلىندخلعندما:نفسهالاستنتاجإلىوا!لعلمون

ورغم،السطحىوالتعل!ا،والمشتتالمتسرعوالتفكير،السريعةءةالقراتعززبيئة

،المعلوماتمنهائلةكمياتإلىالوصمولسهولةلناتضمنالإنترنتشبكةأن

.8المختركيبةتغييرإلىتؤدىوبالتالىالتفكير،فىالسطحيةإلىتحولنافإنها

فىالشهير،السينمائىالناقدإلبوت''"روجركتب0102،عاموفى

الوقتفىمجتمعنافىبالضجرنحوالشعورالتسرعمننوع'أهناك:مدونته
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العذرتعطينالاالحقيقةهذهمثلولكنهذا،قولهفىمحقوهو2'09الحالى

منوالمزيدالمزيديجدوبينما،تحديالناتقدمإنهابل،الناسأسماءلنسيان

كبرىفوائدفهناك،فشيئاشيئاصموبةأكثريصبحالأسماءتذكرأنالناس

الأسماء.يتذكرونالذينيكسبها

ذلك؟كيف

،المبتورةالجوفاءالتحياتاماستخدمنفبدلا0السهلةالطرقبعضهناك

الشخص:اسمتتضمنتحيةباستخدامعليكا'،ا'مرحباأوأهلا"مثل:'ا

عليك،بذلكتقوموعندما"روبرتا'ا'.الخير،"صباحأو''ا'''روبين''عزيزى

أخذتقدكنتواذا،الشخصوجهوتصور2'نابليون"،أسلوببممارسة

الآخر،الشخصباهتماماتالاهتمامإلىوسعيت،السابقةالفصولبنصائح

،متزوج''ا'روبرت":المثالسبيلعلى0أيضاالاهتماماتتلكعقلكفىفاطبع

تمرينإنها''0هيمنجواىاإرنست'ارواياتقراءةويحب،بناتثلاثوله

التىالتاليةالمرةفىباسمها'روبرت'2تحيةعلىفقطيساعدكلنبسيط

منالسببشكلرؤيتهعلىبعيدحدإلىسيساعدكإنهبلفيها،معهعل-ت

التجارية.المماملاتإطارخارج

معرفتكمنتأكد،الناسأسماءاستخدامقبلهنا:سريعةنصيحة

أكثرالناسمعظملدىيوجد،الحالىالوقتففى.الصحيحالإطارفىلهم

هومثلا،ا'برانسون'اريتشاردالشهيرالأعمالفرجل.بهيردوناسممن

''برانسون"السيدأيضاولكنه،أصدقائهمنللعديدبالنسبةا'ريتشارد"

مواطنيهمنللعديدبالنسبة''برانسون"السيرو،الأقاربمنللعديدبالنسبة

اسماستخدامفانكبير،حدإلىتكلفاأقلمجتمعأنناورغم،البريطانيين

بطريقةالعلاقةلبدءمضمونةهوخطوةالمنالسبالإطارخارجفىالشخص

''كلين''جا"؟مينبنجا'اأم2'بين"'ا؟"سوزىأمأ'ن"سوزاستخدمأهل.سيئة

التخمين0تجنبهىالمثلىالنصيحة"جاكى"؟أم

إذاإلاإلكترونيةرسالةفى'ا"ديكأوا'ريتشىأ'باسما'ريتشاردا'تنادلا

بهذانفسهإلىأشارأو،بهتدعوهأنمنكطلباإذأو،الاسمابهذنفسهقدم

إليك.بعثهاإلكترونيةرسالةأو،نصيةرسالةأو،صوتيةرسالةفىالاسم
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تراسلتماقدتكونالمإذاأوالآخر،إلىمنكماكلبتقديماحديقملمواذا

الأشخاصبهيناديهالذىالاسملمعرفةالجهدبعضتبذلأنعليك،قبلمن

الاسمترىأنتحاوللاله.بالنسبةالعلاقةمننفسهموقعكفىالموجودون

المرحلةهذهففى-تويترموقعأوفيسبوكموقععلىأصدقاؤهبهيدعوهالذى

أكثرباسمتدعوهأنفىالحقعلىتحصللمانككما،صديقهلستأنت

فىنفسهعلىيطلقهالذىالاسممراجعةعليك،ذلكمنوبدلا.بساطة

تشيرأوعنهمكتوبلأمقالةهناككانتواذا،مدونتهأوالإلكترونىموقعه

فيها.وردالذىالاسمفاستخدم،إليه

اهتمامهمنأكثر(اسمهااو)باسمهيهتمالمرءأننتذكرأنعليناويجب

وسوف،بسلاسةواستخدمهالاسمهذاتذكر،جميعاالأرضفىمنبأسماء

أخطأتأوالاسمنسيتاإذولكن،للغايةفعالولكنهرقيقثناءعلىتحصل

فادحة.لخسارةنفسكتعرضفسوف،تهجئتهفى

الآخرينويخاطبون،أماناأكثربديلاأسلويايختارونالعديدينأنورغم

بمكانةتحظىأنتستطيعفانك'أ،اسيدى2و"مداح!"و''رجل'امئلبتعبيرات

اسمهتذكرفىالوقتبعضقضاءطريقعننفسهالشخصلدىكبيرة

يمكننخشاهاالتىالتحيةإلقاءشراكمنالعديدإن0استخدامهعلىعلاوة

بضعتساوىألا،البحثفىقليلةدقائقبضعقضاءطريقعنبسهولةتجنبها

هذاكاناواذ،الآخرينعنتميزكيعنىهذاكاناإذشيئاوقتكمندقائق

الآخرين؟على-الناسمعظممنأكثر-أفضلانطباعتركإلىيؤدى

القيامفيجب،ويستخدموهاسمكيتذكرواانالآخرينمنأردتإذا

اليومطوالالأشكالجميعمنأسماءالناسعلىتمرالاستثمار.منبقليل

،شوارعأسماء،تجاريةعلاماتأسماء،شركاتأسماء،أشخاصأسماء-

السببيكونماغالباهؤلاء؟عنتتميزسيجعلكالذىفما0محلاتأسماء

مدينةفىمطعمفىنادلاكنتافاذ،باسمكالناسيربطهاالتىهوالعواطف

جديراتكونفلن-نسمةملايينخمسةمنأكثرتضمضخمةمنطقة-أتلانتا

سوف0قميصكألوانأو،لسيارتكالمعدنيةاللوحةأعدادمنأكثربالذكر

وليس0بكالآخرينتربطالتىالعواطفإثارةفىضئيلبدوراسمكيقوم
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لقاءبعد''جيمسأ'النادلاسما'بيتس''السيديتذكرأنالمصادفةقبيلمن

المطاعمفىالعشاءتناولإلىيذهببأنه''ا'بيتسالسيدويقدر،فح!سبواحد

اسماءيتذكركاناإذعماسألناهوعندماالشهر،فىمرةعشرةاثنتىحوالى

بعضفىبصعوبةبىالخاصالنادلاسمأتذكر''إننى:أجاب،آخرينندل

.'مايالأا

هذهأنندركوأن،الآخرينأسماءفىالموجودالسحردائمانعىأنيجب

نتعاملالذىالشخصإلىوتامكاملبشكلملكيتهاترجع()الاسمالكلمة

يحصلهديةأولهوالمرءاسمفإن،الحياةنعمةوبعد،غيرهأحدولا،معه

المعلوماتفإنالمحادئات،فى(الاسم)الكلمةهذهنستخدموعندما،عليها

عمقا.أكثرمعنىتأخذوراءهانسعىالتىالعلاقةأونناقشهاالتى

العالمفىدائرجدلفهناك،اهذعلىدليلخيرالأطباءعيادةتقدموربما

للمرضىالأولىالأسماءاماستخدخلالهامنيجبالتىالكيفيةحولالطبى

فىمبالغةتمثلالأولالاسمقاعدةهلولكن،بذلكللقيامالمناسبوالوقت

للحفاظالمثلىالطريقةتظهرالتىالتفاعلاتعلىالشخصىالطابعإضفاء

عمليةفىالأولالاسمقاعدةستساعدهلأم؟المهنىالمجالفىالعلاقةعلى

للغاية؟صعبةتنبؤاتمناقشةبعمليةيتعلقفيماوخاصة،والتعافىالصحة

الشىءهىوالمهنيةالاحترافيةأنيعتقدونالأطباءمعظمأنيبدوربما

ورغم0الإطارعنبميداالأولىالأسماءتبقىأنالأفضلمنوان،المهم

المرضىفيهيشعرنموذجيةأماكنالأطباءعياداتتكونمافغالبا،ذلك

وجوهلهموليس،وحالاتملفاتمجردفهم،منهمالبشريةالصفاتبنزع

انفصالإلىيؤدىمما،خاطئنحوعلىأسماوهمتنضقماوكثيراومشاعر،

.العلاقاتفىمحتملخطير

الطبيبإنه..االاتجاههذاعكسيسيرأنالمستوىرفيعطبيبقررولقد

الصلحةمعاهدفىالعصبيةالأورامدراسةبرنامجرئيس'افاين''هوارد

ويشرفمبتكرةبأبحاث''فاين"يقوم،الوظيفةهذهوفى،الأمريكيةالوطنية

وهو،بتوزيمهاويقوم،الأمريكيةالوطنيةالصحةلمعاهدالماليةالمواردكلعلى
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فىيرغبونالذينالمهـخسرطانمرضىمنللعديدبالن!سبةمشاركطبيب

حكومى.برنامجفهذا-مقابلدوقزيارته

منحالةفىيكنونونفإنهم،الأولىللمرةلزيارتهالمرضىيأتىوعندما

وسهمعواالإلنتونت،علىالإحصائياترأواقديكنونونحيثالشديد.اليألس

نأفىيتمثلعملهمنجزءاأن''فاينا'الطبيبويرى،مرعبةقمصصا

طرليقةوتؤدى،بالثقةالجديرالأمل-بالأملالشلعوريستميدونيجعلهم

المملية.هذهفىرائدادوراالأسماءمعتعامله

مدارصكلىمريضىألفعشمرينصكلىيزيدمايرىبأنه'أفاين"يقدر

تقديمهىالمرضىمعللتفاعلاخت!ارهاالتىالطرقإحدىوكانت،السنة

صكلىالم!رضىيت!ث!مجعهناوهن،طبيبلقبدون"فاينا'هواردباسمنضعمه

يصم!ب!حلاحيثآخرةمستوىإلىالعلاقةيأخذاوهذ،الأول7باسمصهعليهالنداء

من!كلاليةدرجلأعلىصدي!بل؟الموتمنإنقاذه!يحاولطبيبمجردهناك

ثوهمنأوتىما!كلليحاربسوفقوىومدافع،حكيماسراروكاتم،الثضافة

ممن!اركةأنيفهمإنهبل،يضللهملاإنه،كاملنحموصكلىصكلافيتهمليستردوا

ممهموالعلاقاتالألفةبناءوأن،لم!رضاهبالن!سبةومؤثرمهمامرالحقائق

فىبورمالمصمابالم!ريضىإليهيحتاجماإن،وسعادتهملصحتهممهمأمر

ويت!حقق،ومثماعوهحالتهيفهممؤتمنناصحهو-الطبيبمنأكثر-المهـخ

معنفسهالمستوىفىنقسهالطبيبيضععندماطبيعيةاكمثربطرليقةهذا

0الحياةفىقويةرغبةلديهإتسان-مرضاه

الذىالأكمبرالجزءولكن،ا'طبيب''لقبفىالقوةبارزطبيبأىيجدربما

وفقا-الأمريكي!ةالوطثيهالصحةمعاهدتاجدرة"فاين"برنامجمنيجمل

اكهثرالأولىالأسمماءأنيدركأنهفىيتمثل-هناكالرؤساءأحدلأقوال

إصسرارسمببهووهذا،الممنوحهالألقابأوالمتجردةالرتبمنودلالة!وة

2'.لفةأيهفىالأصواتوأهم"أعذبهىالأسمماءأنصكلى'اكارنيجىا'
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تتحدثاكثرمماالثثتمح

ولا،تأثيركمنتزيدأو،عميلاتجذبأو،وظيفةعلىالحصوليمكنككيف

استمع0السوقى؟المالرأسمنأمريكىدولارمليونا08تخسر

فىكندامنمغمورةموسيقيةفرقةأفرادكان،8002عاممنمارسفى

رحلته!امنالأولالجزءأبد،أسبوعاتستغرقجولةفىنبراسكاإلىطويقهم

شيكاغ!فىبالهبوطأيرلايثز''"يونايتدالطيرانخطوطشركةمتنعلى

خلفهممنامرأةسمعوا،الطائرةمنالنزولفىالفرقةأفرادبدءوعند

علىبأنوفهمفضغطواإ".بالخارججيتاراتيقذفونإنهم'أ:متعجبةتقول

كانتلقد،صوابعلىالمرأةكانتلقد.بأنفسهميحدثمايروالكىالنوافذ

الحقائب.عربةإلىأخرىمرةتقذفثموترمىتقذفجيتاراتهم

دولار0035يساوىأ'تايلور''ماركةمن-الجيتاراتهذهأحدوكان

حاولالذىا'كارول'اديف،الفرقةفىالرئيسىالمطربيخص-امريكى

.يحدثبماالطائرةمضيفاتإحدىيخبرأنالفورعلى

إلى،تتحدثأ'لا:قائلةقاطعتهانهاإلىا'كارولا'أشار،موقعهوعلى

"0بالخارجالأساسىالمشرفإلىتحدث

إلىالاستعدادآخرموظفأىيبدلمحيث،الخارجإلىا'كارول"فذهب

الهمجى،ايهاا'ولكن:قائلةبصرفهأخرىموظفةوقامت،شكواهإلىالاستماع

فشرح"0التنازلوثيقةعلىالتوقيععلىنحملكيجعلناالذىالسببهوهذا
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وجودأنكما،حقوقهعنللتنازلوثيقةأيةعلىيوقعلمأنها'كارولا'لها

بأنفأخبرته،الطائرةركابرآهلمامبررايكونأنيصلحلاالوثيقةهذهمفل

ما.اشخصمعليتحدثأوماهامدينةإلىيصلحتىينتظر

أنهاكتشفالجيتارحقيبةفتحعندماأنه،بالطبعالدهشةيثيرلاومما

سنة،لمدةأوديسيةملحمةا'كارول'اديفخاضثم.سيئةبصورةأصيب

"يونايتدالطيرانخطوطشركةفىإليهيستمعشخصايجدأنفيهاحاول

أيرلاينزا'.

بمايخبرهمعهيتحدثموظفكلكانعشر،الاثنىالشهورتلكوخلال

وفى،إليهيستمعبأنيهتمواحدمنهميكنلمولكن،بهالقيامعليهيجب

وكان،لفحصهشيكاغومطارإلىالجيتاريحضربأنأخبروه،المراتإحدى

ألفحوالىيبعدالذىكندافىموطنهإلىطوللةفترةمنذعادقد''كارول"

ميل0وخمسمائة

دولار0012مقابلالجيتار''كارول"أصلح،الوقتذلكغضونوفى

فىلهالأساسيةالأداةإلىبحاجةوكان،محترفاموسيقياكانلقد0أمريكى

كان.كمايعدلمالجيتارصوتولكن.مهنته

الأمراهذسيسوىبأنه22أيرلاينز''يونايتدالطيرانخطوطشركةوأخبر

صاغية.اناأذيجدلمولكنه،التصليحفاتورةتسديدنظيرمعهم

يقوله،شىء:شيئينيمتلكمادائمافانهمتجولةأغانكاتبلأنهولكن

'ايونايتدالطيرانخطوطشركةكانتفاذا.يقولهعمابهايعبرووسيلة

.2الموسيقىجمهورإليهيستمعفربما،إليهتستمعلمأيرلاينزا'

شركة)"ولى!،1كاةطء!3333ء،اولح'ابعنوانغنيةأوألف''رولكا''جلس

وضع90،02يوليولعاممنالسادسيوموفى،(الجيتاراتتحطم''يونايتد''

مشاهدمليونإلىالوصولفىيأملوكان،يوتيوبموقععلىللأغنيةفيديو

أسبوعينفبعدبكثير:توقعهماتجاوزالمستمعينعددولكن،الأولىالسنةفى

صحيفةكتبت،أياموخلال،مشاهدملايينأربمةالفيديوشاهد،إطلاقهمن

العامةللعلاقاتالسيئللأداءالرعديةالسحبتجمع'2:اللندنيةتالمزذ/!

سهمسعرهبوطفىيتسببأيرلاينز'''ايونايتدالطيرانخطوطلشركة
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أمريكى.دولارمليون018الأسهمحملةكلفمماا%،.بمقدارالشركة

جيتار00051ا"كارولاديشترىأنالممكنمنالمبلغهذافإن،وبالمناسبة

1203بديل

والأهم،والعقولالقلوبلتغييراللازمةالقوةهىالاستماعقوةإن

إليهمنستمعأن-بشدةفيهيرغبونماالآخرينمنحقوةأنها،ذلكمن

ونفهمهم0

الحملاتفكرةان-لوموير"ا'لويك-ا'سميسمك''شركةمؤسسويؤكد

الأمرإنالطراز.عتيقةأصبحتالإنترنتشبكةعلىالإلكترونيةالإعلانية

الطولل'االمدىعلى''الاهتمامبرنامجهوشركةوكيللأىبالنسبةالرئيسى

العملاء04إلىالاستماععمليةييسرالذى

للغاية.واعدةالإنترنتشبكةعلىالإعلانيةالحملاتفان،ذلكورغم

وسيلةأيةبخلاف،السوقفىمتنوعةسكانيةشرائحمخاطبةيمكنهاحيث

وعشرينثلاثةالعمرمنتبلغآلىحاسبمبرمجةشركتكتريدهل،أخرى

فيه0عنهاالبحثيمكنموقعوجودا!لؤكدمن؟السلالصنعوتحبعافا،

فكيف.مكانكلفىالمعلنينكلحلمالجانبيةاللمحاتهذهمثلكانتلطالما

ينجح؟ألالهذايمكن

طريقةأوالانطباعاتخلقلأن.ينجحلاالأمرهذاإن"لوموير'أيقول

الحقيقة،وفى.العالمبهايعملالتىالكيفيةعنببساطةتعبرلاالمرض

ولكنها،بطيئةعمليةوهذه،التقةجسورومدالاستماعطريقعنيعملفانه

دائما.ثمارهاتؤتى

"إبراهامكتب،الأمريكيةالأهليةالحربفىالظروفأحلكخلال

إلينوى،بولايةسبرينجفيلد،مدينةفىالقدامىأصدقائهلأحدا'لينكولن

ببعضيمرإنهرسالتهفى"''لينكولنوقال0واشنطنإلىالقدوممنهيطلب

واشنطنإلىالقديمالجارووصل،معهمناقشتهافىيرغبالتىالمشكلات

راإصدجدوىعنطواللساعاتا'''لينكولنمعهوتحدث،يستطيعمابأسرع

مثلوتعارضتؤيدالتىالحججسردفىواستمرالعبيد،تحريرعنإعلان

عدمعليهينكربعضها،صحفيةومقالاتخطاباتقرأثم،الخطوةهذه
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محادثةوبعد.بتحريرهميقومأنخشيةيتهمهوبعضهاللعبيد،تحريره

وأعادهالمساء،تحيةعليهوألقى،القديمصديقه"لينكولن"صافحطوللة،

وحدهبالتحدت''لينكولن''قاملقد،رأيهعنحتىيسألهأنبدونإلينوىإلى

ذهنه0صفاءعلىساعدقدالتحدثأنيبدوكانولكن،الوقتطوال

ا'0الحديثهذابعدبالارتياحيشعرأنهبدا'القد:القديمالصديقيقول

جديرا،متعاطفامستمعايريدكانلقد،النصيحةيريديكنلم'''الينكولنإن

نسعىماهوهذافإن،النهايةوفى.إليهبهمومهيفضىأنيستطيعبالثقة

فيهبماكياذكنتمااإذحولالسؤالويدور،الأوقاتمنوقتفىجميعاإليه

لا0أمالآخرينعنالأعباءتخفيفعلىتساعدلكىالكفاية

،'اهاردينج''وارينالأمريكىللرئيسنائئاا'كوليدج''كالفينأصبحماعند

إلىذهبالذى،ماساتشوستسلولايةكحاكم'اكوكس0إتش'اتشانينجخلفه

'اكوليدج''أنحقيقةمن"كوكس''اندصثىولقد.سلفهيزورلكىواشنطن

ذلكمعوش!تطيع،يومكلالمتصلينمنطوللةقائمةرؤيةعلىقادراكان

ماغالباأنه''كوكس"وجدبينمامساء،الخامسةالساعةفىعملهإنهاء

هذايحدث''كيف:قائلأفسألمساء.القاسعةالساعةحتىمكتبهفىيسجن

ولكنى،بدوركوتتحدثللاخرينتستمعإنكاا:كوليدجفأجابه؟''0الفرق

2'06فقطأستمع

تستمعوعندما،الابتسامشأنذلكفىشأنههائلةقوةيعدالاستماعإن

لعلاقةقوياجسزاأيضاستبنىإنكبل،فورياانطباغاتخلقلنفإنك،جيدا

عنالتعبيريؤجلشخصبجوارالبقاءمقاومةيستطيعالذىذاومن،دائمة

؟أفكاركلقيمةتقديراأفكاره

فىمثلهم،الحديثالعصرفىيستمعونالذينالأشخاصهمقليلون

فىطريقتهواصفا''فرويدا'قابلرجلقالفرويد'ا.ا'سيجموندمثلذلك

:الاستماع

رألمبصفاتيتمتعإنه،أبداأنساهلنأننىلدرجةبقوةبالدمشةشعرتلقد

يكنلم،الانتباهفىالتركيزهذامثلأبداأرولمآخر،شخصأىلدىمثيلألها

بالتسامحتفيضانعيناهكانتلقد'ا،الروحتخترقثاقبة'انظرةمسألةالأمر
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سحدث!ماأكثرستصع/

الذىالانتباهولكن،قليلةاتهإيماءوكانت،وطيبامنخفضاصوتهوكان.واللطف

سيئة،بطريقةقلتهقدكنتلوحتى،قلتهلماأبداهالذىوالتقدير،إياهمنحنى

7.للغايةرائعاكان

79

وآخرين"لينكولن"و"فرويد''مثلاشخاصابأنالمرءيجادلوربما

كانلقد،سهولةأكثربظروفيمرونكانوا،السابقةالعصورفىغيرهم

هذهفىالحقيقةبعضهناك،انضباطاأكثروبالتأكيد،حجماأصغرالعالم

.الاستماععدمفىالعذريمنحناشىءهناكليسولكن،الحجة

كذلك.جعلناهمنولكننا،وحشيةوأكثر،اتساغاأكثرعصرناإن،حسنا

وللاشف،لصالحنا،تعملالصفاتهذهمثلنجعلالذينفنحنوبالتالى

0الآنحتىالأمرهذايفهموالممناالعديدأنيبدو

فىوزملاءجيرانمنعليهتشتملماتتجاوزتأثيرنادائرةأنورغم

جزءافان-فيسبوكمثلإلكترونيةمواقعطريقعنأساسىبشكل-العمل

يكنلمإن،بالمئاتتعدالتىالممتدةالشبكةمثلعلاقاتتا،تاريخمنكبيرا

الأشخاصعددأنورغم،مناللكثيربالنسبةللارتباكمثيرايبدو،با!تلاف

نستمعالذينعددفإنفشيئا،شيئايزدادإليهمنستمعاننانعتقدالذين

بالفعل.يتناقصبصدقإليهم

//أمرببههندوريةفىمنهاأجزاءعرضت،حديثةدراسةكشفتولقد

الاجتماعيةالناحيةمنالناسانفصالدرجةأنعن،ريفيوسوشيولوجيكالى

سنة:عشرينمنعليهكانتعماتزيد

الذينالمقربينالأسراركاتمىدائرةفىالأشخاصعددفإنعام،بشكل

...تقريباشخصينإلىأشخاصثلاثةحوالىمنهبطالأمريكيونبهميحتفظ

الوثوقيمكنهمصديقالديهمبان8591عامفىالناسأرباعثلاثةأفادوبينما

هذامثلعلىيعتمدونربمابانهم4003عامفىفقطالنصفأفادفقد،به

أحدعلىيعتمدونكانواإنهمقالواالذينالأشخاصعددانخفضولقد.الدعم

حوالىمن،النصفعلىيزيدبمقدارأسرارهمعلىمؤتمنكشخصالجيران

08تقريبا%8إلى91%
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89
دائمنطباعلملتركطرقست

علىساعدت-دوكجامعةفىاجتماععالمة-ا'لوفينسميث''لينتقول

فربما0تمامامنعزلينأصبحواالناسإننقوللاا'إننا:الدراسةهذهإجراء

عنشخصا25يراسلونوربما،فيسبوكموقععلىصديق006لديهميكون

منالمهمةالأموريناقشونلاولكنهم،يومكلفىالإلكترونيةالرسائلطريق

".9الشخصيةالناحية

،3691عامفىمرةلأولالكتابهذانشرعندماأنه،ذلكمنوالأكثر

،للاستماعوقتايخصصونالذينللاشخاصماسةحاجةهناكأصبحت

بالضجرا'الشعورنحوالتسرع'ايقاومونالذينللاشخاصبالنسبةوهذا

منأهممكانةفىالناسيضعونوالذين،الحالىعصرنافىانتشرالذى

التقدمتحقيقيمكنأنهنعتقدأنبالتأكيدالسخافةومن،التكنولوجىالتقدم

عننغفلماغالئاولكننا،الآخرينجانبمنالإخلاصعلىالحصولبدون

وبمحافظهم،وبصمتهم،بعيونهم-الآخرونيخبرناعندماوذلكالأمرهذا

المغلقة.

وأشخصىوضعإنشاءيمكنهاالتىالجديدةالنصائحمنقليلويوجد

بصورةطبقلو-يمكنهواحدامبدأهناكولكن،أفضللاستماعمؤسسى

صاغوقد0الطاغىالحضور:دائمبشكلبالآحرينعلاقاتكيعيدأن-يومية

،تواجدتأينما11:الطريقةبهذهمرةاتذأالمبداهذالمخلصينالسفراءأحد

الطاغى''0بالحضورتحل

جدامبكروقتفىالمبدأاهذ-طموحسياسىكاتب-'اجونا'فهموقد

سيئةوظيفيةمقابلةبأىيقملمأنهيدعىفهو.بأقرانهمقارنة،حياتهمن

الأمرولكن،للعملعرضعلىيحصلكان،يجريهامقابلةكلففى.حياتهفى

واإثباتاتأىهناككانتمانادراأنههوللدهشةإثارةأكثريكونربماالذى

فىكنت''لقد:معترفافيقول.الاختياراتأفضلأنهإلىتشيرورقيةشهادات

ا'.الورقعلىعاديامحتملامرشخاالأحيانمنكثير

فىالعادىغيرنجاحهإليه''جونا'ينسبالذىالسببهوماإذن،

الوظيفية.المقابلاتعنمتوقعةغيرنظروجهةإنها؟الوظيفيةمقابلاته

مفسزا:فيقول
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تتحدثمطأكثرستمعلم

منبهمألتقلمالذينالأشخاص!كنجديدشىء!لعرفةفرصةتعدمقابلةكلإن

مناك،الفرصةهذهحدوثعلىتساعدالأجواءهذهإنالأمر؟هذاتامل،قبل

منشىءكلتعلمت،مقابلاتىفضوالعطاء،الأخذفىطبيعيةطريقةبالطبع

منيريدونالناسإن.المجنونةوالآمال،المحطمةالاحلامإلىالطهىفنذواقأ

ولذلك،،الاستماعفىالرغبةلديهمالذينالاشخاصويريدون،إليهميستمع

أكثر-الاحتراممنكبيزاقدرايمنحالاستماعانووجدت،أستمعكنتفقد

.ا\منظمخطاباىيمئحهأنيستطيعمما

99

أدىولقد0أيضاالاحترامعظيميجلبالاستماعأنيتضحوهكذا،

عملفقد-نادرةبفرصتمتعهإلىمقابلاتهفى"جونأ'دالنادرالحضور

الأبيض.البيتفىخطبوكاتب،الأمريكيةالاستخباراتبوكالة

معالحضورمنالمستوىهذالتجسيداقتراحاتمنهطلبناوعندما

كلفىسؤالاعشرخمسةيطرحأنهوالشخصىهدفهإنقال،الآخرين

الأشخاصأوعائلتكحولتدورأنيجبأسئلةخمسةأهمأنوهويرى.يوم

منأكثرتقدمولكن،يومهمعنتسألهمأنعليكبالطبع.إليكالمقربين

تدفعهمربماالتىالأشياءأو،يضحكونتجعلهمالتىالأشياءعنسلهم،ذلك

.وأحبوهبهالتقواشخصأو،تملموهدرسعنسلهم،الجنونإلى

علىممه!اتعملالذينبالأشخاصفتتعلقالتاليةالخمسةالأسئلةاما

هناكليسبأنهتقولالتىالقديمة"الحقيقةا'جون":يقول.منتظمأساس

إنهاالذهنى،للمصفجلسةفىصحيحةتكونلا()وربماربماسيئةأسئلة

آخر.شخصمعالتحدثعندإخلاصبكلبهانقومعندمابالتأكيدصحيحة

الأمورا'.تسوءانيمكنلا،واحتراماهتمامبكلالسؤالتطرحفعندما

-ا'جون''تفسيرحسب-الأخيرةالخمسةالأسئلةتتملق،النهايةوفى

موقععلىاتوالتغريد،الإلكترونيةوالرسائل،فيسبودموقع:الرقمىلمجالبا

عنورسائلهمالآخرينمشاركاتقراءةا'عليدجون:يقول.والمدوناتتويتر،

مختلفينأشخاصخمسةمعبذلكوقم،أسئلةبوضعالردأووالتعليق،كثب

لكىوتحديثاتكمشاركاتكاستخدم،ذلكعلىعلاوة.يومكلفىالأقلعلى
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ئمرلمانطباعلتركطرقلست

بالدهشةتشعروربما0ومعجبيك،أصدقائكحولالأسئلةمنالمزيدتطرح

".معكسيتجاوبونالذينالأشخاصعددمن

''تايلورشركةصاحب-اتايلورا'ابوبأخذهاالتىالدروسهىهذه

جيقارأنسمعفعندماالجد،محملعلى-الجيتاراتلصناعةجيقارز''

خطوطشركةبسببتضررقد،شركتهصنعمنالذى"،كارول''ديف

جيقارينعليهوعرضمباشرة''كارولا'باتصل،أيرلاينز''''يونايتدالطيران

.اختيارهمن

فى-شخصأى-ماشخصلوقاميحدثأنالممكنمنكانماتخيل

ومعالجةالاستماععلىبالتدربأيرلاينزا'''يونايتدالطيرانخطوطشركة

بذلك،قامواقدكانوالو''،كارولا'ديفمعالصحيحالنحوعلىالأمور

"فيديوانتشرعندماالتالىالتصريحبإصدارقيامهمعدمفرصلزادت

الهشيم:فىكالنار"كارول

محادثاتنجرىفإننا،الحالىالوقتوفى،قلوبناشغافالفيديوهذالمسلقد

أنهعلىجميعانتفقأنناورغم،الصحيحنصابهاإلىالأمورنعيدلكىبعضنامع

المتميز'اكارول"ديففيديوفإن،ممكنوقتأقربفىالأمرهذاإصلاحيجب

لأغراضمنهاالاستفادةفىنرغبفرصةإنها،للتعلمفرصةللشركةقدم

013شركتنامنخدمةأفضلعلىالعملاءجميعحصولنضمنلكىةتعليمية

علىدرسهناكيكوقربماولكن،ويتعلميحياالمرءإنيقالماكفيرا

فسوف،وتعلمتاستمعتاإذأنكفىيتمثلجميعالناالأهميةمننفسهالقدر

وانسجافا.تناغماأكثرحياةتعيش
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الاخرينتهمالتىالأمورناقش

لهشخصأنهأثبتشاببجوارعشاء،حفلفى،شوبرنارد"جورججلس

قاطعه،لهنهايةلافردىحوارأنهبدامامعمعاناةوبمد،المللفىطويلباع

هذافىمعرفتهيجببمامعرفةعلىكليهماأنهوالفرقإنقائلا"شو

.الشاباهذيعرفهلااواحدشيئاإلاالعالم

ذلك؟'ا.ا'وكيف:الشابفسأله

شخصأنكباستثناءشىءكلتعلمأنكيبدو'احسنا،:''شوفأجابه

201اذلكأعلموأنا،ممل

عنأثمرالأمرولكن.الشابيستهدفهكانالذىالانطباعهواهذيكنلم

عليكيجب،للاخرينبالنسبةمهمهوبماالأمريتعلقعندما:مهمةنقطة

اذانايجدسوفذلكعداماكلأنتفترضأنوعليكالأمور،تلكمناقشة

الحالة.هذهفىكمامتبلدةأوصماء،

الغالبيةبهاتتواصلالتىللروحنظرافيهالتفكيريجبشيقمبدأوهناك

باعلامالأساسفىئلالرسامعظمتهتم0لحالىاالوقتفىسالنامنالعظمى

انفسنامنمقنعةجوانبعننكشفلكىمنتجاتنا،أوحياتناعنالآخرين

كاستراتيجيةيظهرقدهذاأنورغم،إليهاينجذبونربماالآخرينأننعتقد

التواصلالآخرينمن--لأنهابالفمل.سلبيةإستراتيجيةفإنها،مضمونة

فإننا،عليهيضغطمنينتظرإلكترونىموقعفىإعلانىشعارومثلمعنا،
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ئمدلمنطباعلملتر!طرقلست

إلىالآخرونينجذبأنآملينأنفسنا،فىمالأفضلرقميةإعلاناتنقدم

بها.الاهتمام

حوازاوليسواحد،طرفذوتسويضحديثهذاأنفىالمشكلةوتكمن

الافتراضاتتوجهوعندمااستيعابا،وليس،افتراضإنه.العلاقاتيقوى

إلىالنتائجتنتهى،عليهمالتأثيرأوالآخرينمصادقةإلىالراميةجهودنا

بالذكر.الجديرةالأشياءمنالخاطئالجانب

حاكمكانالذى-'اهاريسونهنرى"وللياماللواءتفاوض،0181عامفى

المزيدلتجنبمحاولةفىأ'تيكوميسه''مع-الوقتذلكفىإنديانامقاطعة

الزعيمأجلمنكرسىبإحضار''هاريسون''وأمر.العدائيةالأعمالمن

إن'أ'اتيكوميسه'':دالكرسىأحضرالذىالرجلقال.الوطنىالأمريكى

مقعدا''0عليكيعرض'أهاريسون''،اللواء،والدك

هىوالأرض،والدىهىالشمسإن'أوالدى)متعجئا:''تيكوميسه''فقال

.2الأرضعلىوتمدد،الكرسىوتجاهلصدرها".علىأستلقىوسوف،امى

فىالتأملقطاعهوالدائمالتأثيرأعداءأكبرفإن،الحالىالوقتوفى

الانطباعاتخلقبفننفسهيربطالذى،والمؤسسيةالشخصيةالأمورمنكل

بالوقاحةالأسلوبهذايتسمولا،الاحتياجاتمنالتأكدعلماستشارةدون

هوحوارالعالمإليهيحتاجماأكثرإن،أيضاالعملىالمساروسوءبل،فحسب

عاما0وعشرينخمسةمنذ"كارنيجى''راهماوهذا-العلاقاتجسوريبنى

الإعلامووسائلللتسويقالحديثةالطرقكلتنقلبعندماالأمراهذولحدث

التىالأمورإلىبالانتباهالتفاعلاتكلوتبدأعقب،علىرأساالاجتماعية

الآخرين0تهم

تهمالتىالأمورتعرفوحالما.بالاستماع-قبلمنقلناكما-هذاولبدا

معهمالانخراطيمكنك،أطوللمدةالاستماعممارسةطريقعنالآخرين

معهم.تفاعلاتكبدايةفىالأمورهذهوضعخلالمنوحقيقىصادقبشكل

إلىالعميلإعادةعلىستساعدالعمليةهذهفإن،العملعنتتكلمكنتافإذ

سيرلز''''دوكالمدونذكرهامحاولةوهى-العملاءمعالعلاقاتإدارة

العملاء03منأكثربالإدارةغالئاتتعلقبأنها-مرةاتذ-
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خرين/لاتهملتىلممور/للأقشظ

مجالفىالإستراتيجيةوالخبيرةالمدونةمالتونى'ا،'أفاليرياتقول

التأثير'ا.عنالتحدثعند-عملاءكعدافيما-الجميعأ'يخطئ:الأعمال

عديمةنتائجتحقيقعدمبسببالمشكلاتفىالتورطقبلالامرهذافىفكر

الاهتماماتذوىالأشخاصتجمعمنينبعالحقيقىالتأثيرإن....الجدوى

الحاليينعملائكبينالارتباطمجالاتتحديدمنمكونةعمليةإنه.المشتركة

عندماتاثيركنطاقبتوسيعللاخرينوالسماحالمجتمعبناءوبين،والمحتملين

البسيطة)حتىالأحلاممطاردةفىت!متمرولسوف....احتياجاتهمتلبى

نإأنت.حولكيدورالتأثيربأنالاعتقادواصلتإذاللغايةطويلةلمدةمنها(

تبنىلكىمشهورشخصأىهدىعلىللسيربحاجةولست،كذلكليسالأمر

.4قيمةذاشيئا

الأمورمعالتفاعلتبدأعندمامجتمعبناءعلىالأساسفىتعملإنك

تقومكنتسواء،بالفعليهمكماهوالمجتمعوهذا،الآخرينتهمالتى

التخطيطأو،جديدةتجاريةعلامةإطلاقأو،إنشاءاتلفمركاتبتأسيس

إقامتها.عليديجبأوليةعلاقاتبالتأكيدهناك0الشمللجمعمهمةلعملية

فىالاجتماعيةالإعلامووسائلالتسويقفىالحديثمنالكثيريدورولكن

آخر0عميلأومشجعأومعجباكتساب-الارتباطنقطةعنالحاضرالوف

علىالشركاتوتطلق،النسيانطىفىالطويلالمدىخطةتصبحماوكثيرا

إليهاننظرأنالأفضلمنولكن،بالعملاءالاحتفاظإستراتيجيةالأمرهذا

الأصدقاء.منمجموعةبينبالحيويةمفعمهادفحوارأنهاعلى

تقومعلاقاتإنشاءهوالطويلالمدىعلىالنجاحاتكلأساسكانافإذ

فىالقيمةتحقيقيكونأنيجبالتفاعلاتكلمنالهدففإن،الثقةعلى

التغلبيجبالتىالشائعةالعقباتبعضوهناك،الإمكانقدروقتأقرب

عليها.

فىقليلةمراتالسننالفىجذانائيةمناطقإلى12"جايدمونيسافر

السنفال.إلىبهوصلتربحيةغيرمؤسسةمعمرةلأولسافروقد.السنة

وفى،هناكيتعلميزاللاأنهالبلدهذاإلىيعودفإنه،الحالىالوفوفى
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ر/ئمانطباعلتركطرقست

،الأيامأحدظهيرةفىجانباالقريةفىالسنكبارأحدجذبه،الأخيرةالآونة

ملحا:سؤالاعليهوطرح،فهرنهايتدرجة151إلىحرارتهادرجةتبلغالتى

الشمالية؟أمريكافىالناسيعيشكيف

علىمنفصلةمنازلفىيعيشونالناسمعظمبأن''جايسون"فأجابه

فوقشققفىيعيشونآخرينهنادوأن،القريةفىالأكواخوضعيماثلنحو

حجما0أكبربناياتفىبعضهاوبجواربعضها

؟'ا.بالجدرانمحاطةالمنازلهذها'وكل:متسائلاالعجوزفقال

.لإيجاببا'ايسونجا''عليهفرد

لماذا؟''.اولكنا

الأشخاصمنلحمايتهمالأحيانبعضوفى،لسيئالطقسامنيتهملحماا'

''0الخصوصيةوتحقيق،منازلهمفىأشيائهمعلىوللحفاظالأشرار،

فىبأنهموأخبره''.تخلفهذالا.لا،لا،"اوه،العجوز:الرجلفرد

'اكما:فقال،الأمانمنأكبربدرجةيشعروالكىالجدرانيهدمونقريتهم

الجدراننهدموعندما،الجدرانخلفتختفىالأشياءمنالعديدفإن،ترى

".الأمانمنبمزيدنشعرفسوف،لديناماالجميعليرى

.الجدراننبنىفإنناالمعاصرالعالماهذوفىمعاصر،عالمفىنعيشإننا

بنا،الخاصةالحاسبأجهزةلحفظالنارىالحمايةجداربرنامجفهناد

الخشبىالسياجوهناك،العقاريةممتلكاتنالحمايةالطوبجدرانوهناد

لتشتيتالعظيمالجدارهناكثم،منازلناوأفنيةمزارعنالحمايةالسلكىأو

التأثيرمنممينمستوىإلىهذايؤدىأنالممكنومن،الاجتماعىالتفاعل

الصداقة.وليسالاتباععلىيرتكزتأثير-العلاقةإطارخارجيوجد

كتابومؤلفةالاجتماعيةالإعلاموسائلخبيرة-لى""تشارلينوتحذر

وفى،المحصنالرقمىالتأثيرهذامثلخطرمن-ىءكلهفي4"5صء4!ءص!

الإحساسأى-الأكبرالهمعن''لى'اتحدثتمؤخرا،معهاأجريتمقابلة

فالمعجب،والمعجبالصديقبينفرقا'هناك:مفسرةوقالت0بالأمانالزائف

يقفللولاءمتدرجمقياسوهناد،والاهتمامبالالتزامالشعورلديهيتضاءل

الآخر0الطرفعلىالأصدقاءيقفبينماطرفيهأحدعلىالمعجبونفيه
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خرببئ/للآت!امور/لض/للأناقش

ثباتاأكثرولكنه،المتدرجالمقياسهذامستوياتجميعفىالتأثيرويحدث

بالأصدقاء''0الخاصالطرفعندواستمرارا

الإنترنتشبكةإلىالذهابهىا'لى"نظروجهةلإثباتطريقةوأسهل

هىفكثيرة،بهذاالقياميمكنلا،فيسبوكموقععلىصديقشراءومحاولة

يضمنأنالممكنومن،بوكالفيسعلىمعجبينلكتبيعسوفالتىالشركات

الإعلاملوسائلالأمرتركمعولكنتويتر،موقعفىالمعجبينمنالكثيرلك

حقيقى.صديقشراءيمكنلا-الكبرىالحقيقةتبرزالاجتماعية

هكذاالتأثير؟"'فىدائمايتساوونالمعجبينملايينأنسنعرف"متى

الذىوالكتابالمدونةمؤلفوهومدونتهعلى"جويلا'ميتشالكندىتساءل

قائدا25أفضلأحدوهو،3كلأاحكلأ!30،3ولهزأ!ع!!حنفسهالاس!ايحمل

ميديا''.''آىشركةتصنيفحسبوالتسويقالإنترنتمجالفىومبتكرا

التحليلاتتوضعأنإلىجيدنحوعلىتعملعملأ(.0.)أقصدلعبةإنها

قوةوالأكثرحجفاالأصغرالمجموعاتوتوجد....المناسبالمكانفىوالمنصات

00.'االحقيقىا'التأثيربتفوزالتىالتجاريةوالعلاماتالتأثير....يوجدحيثما

بتفاعلاتيقومونعاملينلديهالأن(بالأرقامالفوزمقابل)فىبالفعلتفوز

فمن(....بالفعلهادفةبأنهاالتفاعلاتتلد)وتتسمالبشربقيةمعحقيقية

الاستفادةفىالأعمالرجاليفكرأن/الواقعيةالعمليةالناحيةمنالأفضل

تكديسمحاولةمنبدلأالصادقوالاهتمامالترابطاجلمنالفرصتلكمن

06الأرقام

فىالفيدراليةالاتصالاتللجنةالمؤثرالرئيسهومينو''نيوتنكان

العديدتولىإلىبعدفيمامضىولقدكينيدى"،إف.ا'جونالرئيسعهد

سرعنسئلوعندما،والخاصالعامالقطاعينفىالمرموقةالمناصبمن

فىتخصصفقد،الجامعىتخصصهإلىيرجعاهذكلبأنأجاب،نجاحه

يدورلاالألفاض!د!حلاتعلمإن.المعنىدراسة-الألفاض!دلالاتعلمدراسة

فيهاتستخدمالتىوالسياقاتالأطرحوليدورإنه.فحسبالكلماتحول

الآخرين.بفهميتعلقعلمإنه،الكلماتهذه
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ئمدلمنطباعلملتركطرقست

نتيجةتحدثالخلافاتكلمن%99أنمرةذات''مينولاحظولقد

سببيرجعوهكذا،مختلفةوسياقاتأطرفىالمستخدمةللكلماتفهمسوء

.7الآخرونيعنيهمافهمفىالاجتهادمحاولتهإلىنجاحه

''ماركقررعندمالأنهالحاضرالوقتفىدلالةأكثرالمسعىاهذويعتبر

"صديقا'،لقبفيسبوكموقععلىشخصكلعلىيطلقأنتسوكربيرج''

ناهيك-البشرىالعقلإن.سهولةبكلفهمهأسىءدلالىباختيارقامفقد

دونبار""روبينوحسب،الأصدقاءمئاتمعيتعاملأنيستطيعلا-القلبعن

المخحجمفإن-أوكسفوردجاممةفىالتطورىالأنثروبيولجىعلمأستاذ-

بغضصديقا،015حدودفىالاجتماعيةالدوائرإدارةعلىقدرتنايقيد

بالآخرين0الاختلاطوحبالمعاشرةبحسناتصافناعنالنظر

الأمراهذصحةواكتشف،فيسبوكموقعدراسةإلى''دونبار'اتوجهولقد

الأمراهذفىالمثيرا'الشىء:الشأنهذافىويقول.أيضاالإنترنتشبكةعلى

حركةإلىتنظرعندماولكن،صديق0015علىالحصولتستطيعأنكهو

نفسها-الداخليةالدائرةعلىيحافظونالناسأنتجد،الموقعفىالمرور

08الواقعى'االعالمفىنلاحظهاالتى-شخصا015حوالىتضمالتى

يعرفدونبار"22لأن؟''مينوعلى"دونبار''نعرفأنهناالمهممنولكن

ويجب،الأقلعلىالعامفىمرةممهوتتواصلبهتهتمشخصبأنهالصديق

015علىالحصولنستطيعلاأننافرغم،الفارقةالخطوطوضعأيضاهنا

.مؤثرةعلاقة015علىالحصولنستطيعفإننا،حميماصديقا

الكبيرةالمخاطرةعلىوتقوم،العميقبالالتزامتتحلىالحميمةفالصداقة

والقيمةبالأهميةنقمتعأشخاصبأنناالاعتقادمنالمخاطرةتأتىأولأ-

فلا،وجودنامغزىنفهملاكنااواذ،الآخرينحياةعلىنؤثرلكىالكافيتين

القدرعلىأمراهناكولكنحياتئا؟هديةشخصأىنمنحأنأبدايمكننا

عرضةيجعلناالمقربينالأصدقاءوجودأنفىيتمثل،الخطورةمننفسه

منأنفسهمالأشخاصبعضويحمىالأصدقاء،هؤلاءمنالشديدللأذى

يقومبينما.لهممقربينأصدقاءبوجودالسماحعدمطريقعنالعلاقاتآلام

السطحيينةالأصدقاءمنبالعديدأنفسهمإحاطةطريقعنبذلكآخرون

أحدهم.يسببهالذىالأذىتشتيتعلىالجمعيساعدبحيث
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خرين/ل!تهممور/لض/لاناقش

حياةعلىالتأثيرأردنااواذ،المخاطرةتتضمنالعلاقةأنهىالخلاصة

مننبذلهماارمقدانورغم،رحببصدرالمخاطرةنتقبلانفيجب،الآخرين

المخاطرةفان،وراءهانسعىالتىالحميمةالعلاقةعلىاعتمادايتثوعأنفسنا

إلىفضوليينمعجبينمنالناستحوللعمليةفىمتضمنةتكونمادائفا

وحالما،التعاملاتجاهاتحدودعليهمتأثيرنايتجاوزمقربينأصدقاء

الأموروضعفإن،الاستماعطريقعنللاخرينبالنسبةالمهمةالأمورتعرف

إلىالاخرينلدفعالوحيدةهوالطريقةالانتظاروضلعفىلكبالنسبةالمهملأ

بها.الاهتماميظهرونالتىالأمورمنثابتةوجبةمعالحقيقىالانخراط

قدرمعتتساوىالمكافأةفإن،الهادفةالمخاطرمعظممعالحالهىوكما

الوقتسيأتىماوسرعان،فاعليةأكثربأنهاللاحقالتأثيرويتميز.المخاطرة

ايضا.لهمبالنسبةمهمةلكبالنسبةالمهمةالأمورفيهتصبحالذى

سيدةهثاككانت،2002عامفىالأمر.اهذتوركوسكى"''جيمىويدرك

وتجرحالكوكايينمنصفاتشكللكىالحلاقةشفرةتستخدم'أرينيه''تدعى

منمجموعةتحيطهاوكانت،والوحدة،بالاكتئابتشعركانتلقدذراعها،

على12"رينيهكانتلقد.معهانفسهاالدوامةفىيدورونالذينا'الأصدقاء"

.الموتوشك

مع-الأمواجركوبلألواحمتواضعمبيعاتمندوب-'اجيمى'اوظهر

فقد،العاطفيةللمخاطروتجنبا'ارينيه"0حياةفىالأصدقاءمنمجموعة

وسجائر،قهوةلهافاشتووا،حياتهافىوالتأثيرالتواجدهديةمنحهاحاولوا

ستكونعمايتساءلونوكانوا،الحببمشاعروأحاطوها4الموسيقىوأسمعوها

منبدلا،ذراعهاعلىالحبكلماتيكتبوااناستطاعواأنهملوالحالعليه

.الذاتكراهيةيبثبشكلبجرحهقيامها

الأقمصةلبعضتصميمهإلىا'رينيه'اب'اجيمى"صداقةقادتلقد

.الإدمانمنالتعافىبرنامجتكاليفدفععلىمساعدتهاأجلمنوبيعها

إلى،الروكموسيقىتعزفشعبيةلفرقةالرئيسىالمغنىمعصداقتهوأدت

الأقمصةأحدارتد11قائلا:للفرقةالرمزىالرئيسمنمعروفايطلبأن

الموسيقى.قعلهماوهذا".المسرحعلىبناالخاصة
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ئمرلمنطباعلملتركطرقست

منتمامامتعافية"رينيه''أصبحت،الزمانمنتقريباعقدمروروبعد

ملايين3يساوىبماأقمصةتبيع''جيمى"مؤسسةوأصبحت،المخدرات

منالتعافىبرامجمنالعديدفىالمالهذاويستثمر،عامكلأمريكىدولار

.الإدمان

تويترموقعىعلىا'جيمى''بمعجب000002علىيزيدماوهناك

يتملكهمالذينوالمشجعينالمعجبينمنمعظمهمأنيعرفولكنهوفيسبوك.

الأصدقاء.من-"رينيه'امثل-منهمالقليلويعد.الفضول

سطحىتأثيرذلكمعولكنه؟متابعيهعلىمحدودتأثير''جيمى"دويوجد

.عابرةلحظاتفىالتأثيرهذامعظمويحدث،أصدقائهعلىبتاثيرهمقارنة

يقومونالعالمفىآخرينأشخاصبوجودويشيدالأمر،هذايتقبلوهو

متابعوها.لهايكونأنتستحقأيضاجيدةبأعمال

اختارالذىالمرنالوضعهووهذا،أصدقائهعلىقوىبتأثيريتمتعإنه

كلحسبمختلفوهو-فيهتقيمأنعليكيجبالذىالمكانإنه،فيهالتواجد

للتغييروكيلاتعملأوالجنسياتمتعددةمؤسسةتمثلكنتسواء-شخص

الفردى.

السعىعندفيهالتفكيريجبمهمهوفرقوتابعكصديقكبينالفرقإن

الأشخاصهؤلاءالعالمهذافىفهناك،الآخرينلدىدائمانطباعتركإلى

الوقتفىومسئوليةهبةإنهمالتأثير؟منكبيرةدرجةمعهمتكتسبالذين

فقط،شخصياتهمماهيةعلىمعرفتكفىتقتصرألاعليكويجب،نفسه

فيماالهبةوتتجلىلهم،بالنسبةالمهمةالأمورمعرفةدائماعليكيجببل

فىفتتجلىالمسئوليةأما،لذلكتقديركفأظهر0خيرمنعليكيجلبونه

الأقلعلىأو-منكمالكلبالنسبلأمغزىذاتغايةنحوعلاقتكتوجيه

لهم.بالنسبة

تبدأالناسلملايينرسالتهاتوصيلعلىالتجاريةالعلامةقدرة"إن

المذكورةالمشاركةا'جويل"ميتشيختتمهكذاا'؟الانطباعذلكمعوتنتهى

مدونته0علىآنفا
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خرينلملاتهم/لتىمورلمدؤقشنه

للانطباعاتالهائلالحجممنينبعالتأثيرأننعتقد-الناسعامة-أننايبدو

التأثيرإن.كذلكليسالأمرولكن..00العملسوقفىبهانتمتعالتىوالعلاقات

قيمةواضافة،العلاقاتتلكورعاية،الآخرينمعالترابطمنينبعالحقيقى

خدمتهم،أجلمنشىءوكلشىءبأىوالقيام،الآخرينحياةإلىحقيقية

يدإليكيمدماشخصاستجدطلئا،تطلبلكىالوقتيحينعندماولذلك

نأعليكولكن،معهمتتواصلالذينالأشخاصعددحولكثيزاتقلقلا.العون

يجبوما،وطبيعتهم،معهمتتواصلالذينالأشخاصماهيةحيالكثيراتقلق

.9والتكريمالتقديرلهمتظهرلكىبهتقومأن

901

ذاتكونأنهو-النهايةفى-لكبالنسبةأهميةالأكثرالأمريكونوربما

تتضاعفعصرفىفيه:شكلامؤكدشىءهناك،للاخرينبالنسبةقيمة

هوالرسائلتلكمنفقطقليلاعددافان،يومىبشكلالرسائلأعدادفيه

تحرصأنعليك،الآخرينعلىتؤثرولكى،بالفعلالأهميةصفةيحملالذى

القليل.العددهذاضمنرسائلكوجودعلى
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حالأفضثلفىوهمالاخريناترك

'أستيف،مبيونز"تشاينجبيلد"شركةفىالأعماللمجافىلمدربوالمدوناأبد

'القد:الآخرينمعمشاركتهايحبقصةروايةيعيدبينماالحديث"،سكانلون

قليلةمبانعدةبعدنقي!ا،"رافا"وزوجتىأناكنت''.'امايكنفسهيسمىكان

تقليدانباشرلكىالأجرةسيارتهواستدعينا،باركسنترالحديقةجنوب

للغاية0سيئاالتوقيتوكانإيطالى"،"ليتلمنطقةفىالعشاءلتناولسنوئا

ازدحاما،بالفعلالممتلئةالشوارعوازدادت،الأعيادأحدفىهذاكانلقد

وجنوبالمدينةوسطعبرطريقهيشق""مايككانوبينما.ازدحامهافوق

واقترحتغيير،إلىبحاجةتكونسوفخططناأنالواضحمنكان،مانهاتن

.الاقتراحلكذعلىووافقنا،ا'فيليدج'اجرينتشمنطقةإلىالذهاب"'امايك

ثم،عممطابثلاثةناوصاوأ،ا''افيليدججزحاعندنزلناأ،قليلةئقدقاوبعد

الأخيرةالمرةتكونسوفالمرةهذهانوظننت،الزاحفةالجماهيرإلىرجع

01فيها''سنراهالتى

بطريقةيفكر'''امايكا'كانمبتسما:يقولأن""سكانلونيحبكماولكن

'ا.مختلفة

جيبهإلىيدهمدبوجبتهما،يستمتعانوزوجته"سكانلون''كانوبينما

هاتفه.فقدلقد0وهناوهناك،وهناكهنايربتوأخذ،بنطالهفىالأمامى

هاتفه0مكانفجأةتذكرعندمابالرعبوأصيب
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وفقد،حسابهإلغاءمعاناةتخيلعندما،عينيهأمامالاستقالةوتراءت

هاتفمنبرقمهواتصلجديد.هاتفوشراء،القيمةالاتصالمعلومات

صوتاسمع،ذلكمنبدلاولكنه،المسجلةرسالتهيسمعأنمتوقعازوجته

يقول:اللهجةهندىلطيفا

11.امرحباا

''منيقصد:كانمماأكثرفظةوبطريقة،بسرعة"سكانلون''فرد

أنت؟''.

0'ااايك"ماأنا'':لصوتافرد

انتهىتفسيرايقدموهويتلعثموأخذعميقا،نفساا'سكانلون"أخذ

.اجدقريبوقتفىجويةبرحلةاللحاقإلىبحاجته

مابأسرعسآتىجذا.مهمهاتفكإنإلهى،''يا"مايك'ا:فأجابه

.بالإسراعووعدالشوارعلأحدبزاويةاللقاءرتبثميمكننىا'.

،والارتياحالدهشةمنبمزيجيشعروهوزوجتهإلى''سكانلونا'واتجه

بعدالقريةحدودإلى''مايكا'عادوعندما،الهاتفعلىحدثمالهاوشرح

كلهى-يدهفىدولارا08اا"سكانلونوضع،لهاتفاوأعطاه،دقيقةعشرين

مال.منيملككانما

كانكميعرفأنأردتهولكنىمتواضعا،كان''لقد'اسكانلون'':يقول

لعدادإغلاقهإن،واحدةلمرةولوالمالا'مايك"يذكرلم0رائعاتصرفه

لقد-رائعاأمزاكانمستهترزبونلمساعدةطريقهعنوخروجه،السيارة

0'االمالمعىلوكانالمبلغهذاضعفأعطيهلأناداستعدعلىكنت

حولفقد.عظيمأثرلهكانالتاكسىسائقمنالبسيطالتصرفهذا

''مايك"بهقامماعلى'ا"سكانلونويطلقبالذكر،جديرةتجربةإلىكابوسا

حالفىوهمالآخرينتركأساسإنها'،الصغيرةالصورةفى''التفكيراسم

بقليل.أحسن

أذهاننا0أمامالكبيرةالصورةعلىالإبقاءنتعلمحياتنا،منماوقتفى

الصفقاتوانهاء،الكبيرةالعلاقاتواقامة،الكبيرةافالأهدوضعفوائدفنتعلم

الفوزهىالشائعةالكبيرةالصورةتكونربما،الحالىالوقتوفى،الكبيرة
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عقولناتركيزفان،قيمةمنالكبيرةالصورلهذهماورغم،الأتباعمنبكثير

علىتساعدالتىالصغيرةالفرصعننغفليجعلنافقطالكبيرةالفوائدعلى

اقوىوالترابط،قليلأأعمقا!لضىفرصنفقدقدفاننا،الفروقأكبرإحداث

بنا0علاقاتهمحيالأفضلبإحساسيشعرونالآخرينوجعل،قليلا

الصورةفىالتفكيرأنهوهناالمقصود''ليسمفسزا:"سكانلوق''يقول

بمفردهيكفىلاولكنه-التقدمإحرازاجلمنمه!اإنهسيئ.أمرالكبيرة

ا'.الكبيرةأهدافكتحققلكى

ومعظم،نحصدهومانزرعهمابينتأتىالتىالخطواتمنالعديدفهناك

فىبسيطةلحظاتفىنزرعهاالتىالصغيرةالبذورفىتتمثلالخطواتهذه

.يومكل

كبرىرؤيةطرحالذى''ماسيزا'محلاتسلسلةفىالمبيعاتمديرفىفكر

سيكونبأنهذلكوعلليونيو،شهرفىالنسائيةالأحذيةمبيعاتلمضاعفة

الكبيرالجهدإلىبالإضافة،الصيفيةللمبيعاتكبيرتخفيضاتموسمهناك

للأسف،ولكن.هائلةنتائجعنسيثمرمما،المزيدبشراءالعملاءإقناعفى

كبير.مردودعنالنتائجتسفرلم

قصصإلىالاستماععنالمبيعاتفريقتوقفيونيو،شهرمنالأولوفى

منوبدلا.وقتهماحترامأوالعملاءميزانيةمراعاةعنوتوقفواالعملاء،

أحذيةعرضطريقعنالكبيرةالفرصوراءالسعىفىالفريقبدأ،ذلك

حلولمعولكن؟ملائمةكمالياتأو،الثمنبنصفثانحذاءأوثمئا،أغلى

.%8بنسبةالمبيعاتانخفضتالشهر،نهاية

حدث؟الذىالخطأما

إلىيفتقرالذىالمبيعاتفريقعلىباللومالعادىالمبيعاتمديريلقىربما

يمكنكانالذىما0نفسهنحوالاتهامباصبعاشارالمديرهذاولكن،الأداء

أدىالكبيرةالصورةهوسأنالمديرأدركلقد؟مختلفبشكلبهيقومأن

منتجعلأنيمكنالتىالصغيرةالأعمالعنالمبيعاتفريقتركيزإبعادإلى

نفسهالمديرحصل،الحظولحسن،شائعخطأإنه،واقعةحقيقةالأمرهذا

ثانية.فرصةعلى
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موسم"ماسيز'امحلاتسلسلةعلىأتىأشهر،عدةمرورفبعد

رسملقد.مختلفأسلوبباتباعحينهاالمديروقام.العمالعيدتخفيضات

المرةهذهفىقامولكنه-الماضىالشهرمبيعاتضعف-الكبيرةالصورة

العاملينمنطلبفقد،الكبيرةالصورةداخلالصغيرةالتفاصيلبوصف

،المياهدوراتإلىتوصيلهم:عملائهملخدمةفرصةكلينتهزواأنمعه

ومراعاة،البيعمنضدةأماممشترياتهمعرباتوركن،بأطفالهموالاعتناء

علىوجب،يبيعونماعلىالتركيزمنوبدلا،ميزانياتهموحدودأوقاتهم

كانواسواء،قليلاأفضلالمملاءاوقاتجعلعلىالتركيزالمبيعاتفريق

لا.أمالأحذيةيشترون

حدث؟أنهتعتقدالذىما

ليستهذه%.04بنسةأغسطسمنأكثرسبتمبرفىالمبيعاتنسبةكانت

-جداعالئاكانبأنهنفسهالمديراعترفوهوهدف-المبيعاتنسبةضعف

نفسها.الجهودفيهبذلتالذىيونيوشهرمن%5.بنسبةأفضلكانولكن

التفاصيل.فىالفرقوكان،ملموساتقدماكانأنه،ذلككلمنوالأهم

مندوبوعليهايركزالتىالوجهةولكنتتغيرةلمالكبيرةالصورةإن

كانوا،الكبيرةالبيعصفقةعنالبحثمنفبدلأ0تغيرتالتىهىالمبيعات

باحساسيشمعرونوهمالناسيتركوالكىوهادفةبسيطةطرقوراءيسعون

محصولعنمجديةبطريقةالمزروعةالصغيرةالبذورأسفرتلقد،افضل

أكبر.

إنهم،والتنفيذالإلهامبينيساوونعندماخطأالناسمنالدديديرتكب

منهمويطلب،الألبجبالمروجأحدفىطلابهيضعالذىالرسممعلممثل

الإلهامتثيرالكبيرةالصورةإن.العظيمالطبيعىالمنظرهذايرسمواأن

الأوراقمعالبيضاءالرجراجالحورأشجار،متمايلةطويلةأعشاببالفمل:

الثلوجتغطىالتىالجبالمننحوخلفيةينعطفصفيرنهر،المتلألئةالذهبية

واحدةورقةلرسممستعدينالطلابتجعللافقطالصورةرؤيةولكنةقمتها

تفصيلةبكلخاصةرسمتعليماتوجودفبدون،الرسمملوحةعلىالعشبمن

الرائعالمرجهذاتشبهلنجهودهمفان،الكبيرةالصورةهذهفىصنيرة
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عظماءفنانينيصبحواولكى،الأحوالمنحالبايةأعينهمأمامالرابض

التركيزالطلابيتعلمأنيجب،الكبيرةالصورةمننسخةعمليستطيعون

فيهتتجلىالحياةفىمجالهناكوليس،الصغيرةالخاصةالأشياءعلى

البشرية0العلاكاتمجالمنأكثرالأمراهذحقيقة

تماونية،جهوداو،ممينةشراكاتلمقدكبرىخططايملكلاالذىذامن

اتفاقيةوما،العلاقةلمستقبلرؤيةإلاليسالزواجعرضإن؟صداقاتأو

للعملرؤيةإلاالتوظيفعقدوما،العملفىالشراكةلمستقبلرؤيةإلاالتعاون

هذاهلولكنمعاةبهالقياموالموظفالعمللصاحبيمكنالذىالعظيم

لكىيكفىهذاهل؟لامرأةحبكعنتتحدثالتىالأشعارششدلكىيكفى

قيمة؟لهدعمأو،مثاسبمحتوىأو،رائمةعملاءخدمةبتقديمتمد

ولكنه،3051معافىلؤلاليزاالوحةرسمأبدافنشىأ'دردو"ليوناإنيقال

قضى'أدافنشى'أأنالفنونمؤرخىبعضويرى91510عامفىإلامنهاينتهلم

الغامضةالابتسامةرسمواتقانالتفكيرفىالزمنيةالفترةهذامنكثيزا

الابتسامةهذهوتزي!ن،قرونخمسةمدارعلىالاهتماممحورظلتالتى

لساوى،فرنسافىاللوفرمتحففىخاصةمكرفةالحالىالوقتفىالمدفدهورة

لهايقدمونعامكلفىزائرملايين6إليهاويأتى،أمريكىدولارمليون5.7

أمريكى،دولارمليارنصفبحوالىاللوحةقيمةوتقدروالتقدير،الاحترام

02شيئاتساوىلاأنهايرونالكثيرينأنرغم

؟الشهيرةتفاصيلهادونالموناليزالوحةحالإليهيصلأنيمكنالذىما

منها0المرجولحققلمكبيرةلوحةمجردسقكونإنها

ممينة،علاهةنحو-نواياكوأفضلأكبرفإن،نفسهالشأنهذاوفى

المرجوتحققلن-للتعاونمحاولهأو،معمثةشركةنحوأو،أتباعكنحوأو

تقدمصغيرةتصرفاتإلى"-لالديكالإلهامنواياكانتاإذدائمضامنها

والقيمة.الخدمة

مثلالعملاءخدمةمعالأعمالرجالمعظم"يتعامل12:"سكانلونيضول

لمماولكنويعززونها،بها،ويمدونيلصقونها،فهم،الإعلانيةالحملات

تملفاإلاالعملاءخدمةتكونفلن،ي!ومكلفىصغيرةزيادالهمنهاينتجوا
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مجهود-الابتسامةبدون/لؤلاليز/لوحةستشبهإنها.فحسببةكاذووعوذا

آخر"0شخصأىأو،شىءأىعنيختلفلاولكنطيب

الفوزأجلمنتحفزكالتىالأمورأنهودائماتذكرهعليكيجبوما

اقتك.بصدللفوزالآخرينتحفزالتىالأمورهىتكونمانادرابالأصدقاء

يبديهماخلالمنتحقيقهايمكنتحفيزكعلىتعملالتىالأمورإن

طريقعنبالتحفيزتشعرإنك0تعاونيةجهودأو،دعمأو،ولاءمنالآخرون

توولأنيمكنالذىالطريقخلالمن-والتعاونللترابطالكبيرةالصورة

0الأمورإليه

العلاقاتإقامةتريدالذينالأشخاصفان،ذلكمنالنقيضوعلى

يرونإنهم،معكتجاربهممنفقطالصغيرةالصوريرون،معهموالتعاون

إنهم،والإنجازاتالمعلوماتأدقطريقعنيحفزكلماالحقيقىالمعيار

بها.الأمورتسيرالتىالطريقةخلالمنبالتحفيزيشعرون

بهذاعلاقتىقيمة''ماعنك:السؤالهذاالآخرونيطرحماودائما

؟''0الشخص

مستمرايزاللامؤخرا؟'ا،أجلىمنفعلتهالذى"ماالقائلالتساؤلإن

وسطالحالىالوقتفىأكبربدرجةوربما،الناسعامةعقولتوجيهفى

بانتباهالفوزأجلمنيتنافسونالذينوالمرسلينالرسائلملايينمنخلفية

تتفوقأنعليكيتوجبأنه-البعضيعتقدكما-يعنىلاهذاإن.الآخرين

يعنىهذاإنمسرحى،بشكلمهاراتكتستعرضأنأودائما،نفسكعلى

قيمةإضافةفىيتمثلالآخرينمعالتعاملفىالتقدمسرأنببساطة

منتظم0نحوعلىبذلكوالقيام،ملموسة

فىالأسطورىالأداءمدربروبينزا'،2'تونىيقولكماللاشف،ولكن

هذافىبالأصدقاءالفوزعمليةأصبحتا'لقدمؤخرا:معهأجريتمقابلة

ولقول''.الأهميةواكتسابوالظهور،التسويقحولتدورالرقمى،العصر

بشىءالقياممهما:المرءيصبحلكىطريقتان"هناكمفسزا:"روبينز"

وللاشف،0للغايةسيئةبطريقةمابشىءالقيامأو،للغايةجيدةبطريقةما

فىمشهوراالمرءيصبحلكىالطرقأسهلهىالسيئةالأعمالأصبحت
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وللتعلم،الآخرينمعللترابطهائلةقوةالتكنولوجياوتعطينا،الحالىالوقت

نزعجفربما،ذلكعلىوعلاوة،الساعةمدارعلىإليهمقيمةواضافة،منهم

ومماالفور.علىالأهميةنكتسبحتىأو،بالحماقةنتصفأوما،شخص

03'االطريقاهذيختارونالناسمنالكثيرأنلهيؤسف

المشكلةفان،الوجهةلهذءالواضحةالاجتماعيةالتبعاتعلىوعلاوة

العصرهذافىإذاعتهاتتمالتىالمستفزةالموادوفرةهىالإستراتيجية

والأخلاق،التسويقيةوالحملات،الإعلاموسائلمنافذوبينالرقمى.

المصالحتعزيزمسرحعلىمنافستكتواجه،أولا''أنا'اشعارهاالتىالرقمية

الوضعهىالعمقالقليلةالمكافآتوتصبحهائلا.تحدياوالاهتمامات

السائد.

علىوالتأثيربالأصدقاءللفوزالحقيقىالمفتاحعن''روبينز'أيقول

إلىالاستغلالمنالعلاقاتتحريك''إنه:الحالىالوقتفىالآخرين

طريقعنهىبذلكالقياممنتمكنكالتىالوحيدةوالطريقة.الجدوى

ا'0وقيمةفائدةإضافةعلىالمستمرالعمل

كلأى-تفاعلاتكمنتفاعلكلعلىيحكمالذىالمقياسهوهذا

هاتفى،اتصالوكل،إلكترونيةرسالةوكل،الاجتماعيةالمواقععلىمشاركة

لقاءكلفىمقياسكإليهيميلالذىالجانبفما،ملموسشخصىلقاءوكل

الوقت؟مرورمعمقياسكيتجهجانبأىإلى؟القيمةمنأوقليلنحومزيد-

فنحنالأخطاء،نرتكبجميعالأنناأهميةالأكثرالسؤالهوهذايكونربما

الآخرينمعالتعاملأخطاءتكونفربما،ذلكومع،أيضاسيئةبأوقاتنمر

الحكمةفمن،بالذاتالسببولهذامضى،وقتأىمنوقسوةسرعةأكثر

الآخرينتتركلكى-ورسالةوسيلةكلعبر-وسعكفىمابكلتقومأن

اشبهالأمرفانللاخطاء،فسحةبالتأكيدنتركأنناورغمحالا،افضلوهم

فيهاتسببتمرةكم0كبرىرقصقاعةمنهاأكثرللملابسغسيلبحجرة

علاقة؟أيةأواصرقطعفىسريعةنظرةمجرد

كان.الغابرةالأزمانفىالةالعدآلهةعنتحكىمتنوعةمعتقداتهناك

الةالعدإلها'ايك''دوكان.الاجتماعيةالشئونويغظم،الجبابرةأحد2ثيمسأا
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يمثلالذى"جاستيتيا''الإلهوكان،والخاطئةالصالحةالأعمالبوزنيقوم

خطايابسببالسماءإلىالصعودعلىيجبر،للعدالةالرومانىالتجسيد

علىتحافظ-المصريةالفرعونيةالإلهة-2'معات21وكانت،الفانينالبشر

.الكوننظام

امرأةصورةفىيتمثل،للعدالةحديثتجسيدظهرالآلهةهذهبينومن

،الأخرىاليدفىالميزانوتحمليد،فىبالسيفتمسكالعينينممصوبة

الصورةهذهوتبعث،الغربيةالقضائيةبالأنظمةالصورةهذهارتبطتولقد

حدةعلىقضيةكلأساسعلىالحقيقةوزنيجب:الوضوحفىغايةرسالة

الحقيقة0تسودحتى

0الميزانعلىشىءأىيؤثرأنالممكنمنهذا:فىضمنيةرسالةوهناك

قضية.أيةفىبالموضوعصلةلهاليستحقيقةأومهملةحجةهناكفليست

شىء.كلتزنالةالعدفموازين

البشرية0الملاقاتمجالفىأيضاينطبقالةالعدساحاتفىينطبقوما

وأأفضلحالفىإماشخصأىتتركفأنت،حياديةتعاملاتهناكفليست

الشىء.بعضأسوأ

زفافهحفلعشيةفى،وقوعهمنعقدبعدطلاقهيقيم'اجوردان''كان

بأنفأجاب،الأولىزيجتهفشلسببعنأصدقائهأحدسألهفقد،الثانى

باحدىيبعثزوجتهمعتفاعلكلفكان،الموازينتجاهلأنهإلىيرجعذلك

ولقد،كذلكليستأنهاأو،العالمفىلديهشخصأهمكانتبأنها-رسالتين

الثانية.الرسالةتوجيهفى""جوردانأفرط

شخصكلمعتفاعلكلأنالمرءيعتقدأنالواقعدربعنيبتعدومما

وأبطريقةيميلميزانكيزاللاولكن؟الحياةمجرىفىتغييرإلىسيؤدى

تبدىلكىعديدةأسباباالمعرفةهذهتعطيكأنويجب،يومكلفىبأخرى

لكبالنسبةأولويةالآخرينإيثاراعتبارإنتبعفها،رسالةبكلالاهتمام

العصرهذافىمتميزةمكانةفىيجعلدسوفعاليةمكانةفىووضعها

الرقمى.
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حهلىفضلأفىوهمخرين/لآترك/
911

//نيويورفيصحيفةفىالصحفىالعمودكاتب"،بروكس'اديفيدكتب

باليدالتحيةأمة)-"!ز+ا'حك!ز!أ!*'اولهأعنوانتحتعمودا،تالمز

الياباناستسلامبعدسادالذىالتواضحبينفيهقارن(،المنبسطةالعالية

يقول:فكتب.الحالىالوقتفىسائدانراهمامع،الثانيةالعالميلأالحربفى

والبهيمية،والتفاخر،،العظمةتمثلالفاشيةكانتالانتصار،يوم'افى

فىمعقولبنصيبأيضاالحلفاءدعايةمصانعساهمتولقد،والحماسة

وكان،اهذمنشخصكلسئم،4591عاموبحلول0الجدلفىالإفراطهذا

والتواضح،،الذاتوانكاربالقهوين،يتس!اعاملأسلوبجماعىنهمهناك

04والاقتصاد'ا

النحوعلىعقولنايشغلواانيجبالآخرينبأنوالإحساس،التواضحإن

مرورومعالعصر،ذلكثقافةمنجزءاكانأكثر،يكنلمإن،بهنقومالذى

التواضحمن'ابدلا'أبروكس'ا:كتبكماالتغير،فىالمشاعربدأت،الوقت

للمرءالحميمةالعلاقةفىيكمنالمعنوىالخلاصأصبح،والتاريخالفهأمام

جذبمنافسةفىللفوزطريقينوحبهاالذاتكشفوأصبح.0.نفسهمع

''0الاهتمام

ربما-الحالىالوقتفىبالفعلالانتباهالأشخاصبعضجذبولقد

وخلق،بأنفسهمالتفاخرطريقعن-هناأفضلكلمة''السمعة"سوءيكون

هذهاتباعجراءالدولاراتملايينالبعضويجنى،حولهمالشهرةمنثقافة

علىيؤثرونهل؟الأشخاصهؤلاءمثلعنانطباعناماولكن،الإستراتيجية

يدلوننراهمالأضواء،عليهمتركزأنبعدربماالخير؟أجلمنالآخرين

الأشخاصهؤلاءمثلولكن.شىءلامنأفضلاوهذ،ثقافىخيرإلىالآخرين

مالنايجهزونإنهم،والغضبالاستفزازيثيربأسلوبأساسىبشكليعملون

0الأساسفىنتناولهشىءوجودعدمرغمالهضمعلىيساعدنا

استنتجهشىء-الألفيةمدارعلىيتفيرلمواحداشيئاهناكولكن

شىءإنه،نفسهالتاريخقدمقديمشىءإنه،الثقافاتكلمنالفلاسفة

بهبشرشىءإنه0عام0025منذفارسبلادفىلأتباعه"زرادشت'اعلمه
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ئمدلمنطباعلملتركطرقست

لمريديه"تسى'الاوعلمهوهوشىء.عام0024منذالصينفى"''كونفوشيوس

الجانجنهرضفافعلىا'ا"بوذعلمهشىءأنهكما.الصينفىهانوادىفى

ذلكمنسنةا000قبلالكتبجميعلقنتهشىءإنهتقريبا،نفسهالوقتفى

تحبلابماالآخرينتعامللا:نفسهالاستنتاجإلىجميعاوصلوالقد،الوقت

الآخريناعاملاهؤبسيطتعديلعليهدخل،عامألفىومنذ،بهيعاملوكأن

0به'ايعاملوكأنتحببما

القاعدةعليهانطلقالتىالبشريةتاريخفىالوحيدةالقاعدةهىهذه

الذهبية.

يعتنقونالناسمنالعديدأنفىالرقمىعصرنافىالمفارقةوتكمن

لهمأظهر:دائمانطباعلتركبسيطةطريقةإليكيقدمالذىالتفوقمفهوم

الجميلبردقيامهماحتمالاتتزدادوهكذا،صوابعلىأنهملطيفةبطريقة

كثيزا.

''هل:قائلايزنهاور''أ"دوايتالأمريكىالرئيس"تشرشل''ونيستونسأل

على-عملقدا'''تشرشلوكان(؟ا'0الرئيسلقب)آيك،لكحبىسببتعلم

ومونتجمرى"،لو"برناردمثلقويةشخصياتمع-ماحدإلىمتناغمنحو

قائلا:"تشرشل"أكملوقد'ا.ديلانوروزفلت''فرانكلينو"،ديجول"تشارل

والمجد''06الشهرةوراءتسعىلا''لأنك

الدهشةتصيبكوربما،حالأفضلفىوهمالناستتركأندائماعليك

الآخرين،نظرفىالأمرهذاعليهايظهركالتىالعظمةبمدىتشعرعندما

إليه.يأخذكالذىوالمدى
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والحفاظالاخرفيثقةكسبكيفية

عليها
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ا!داللتجثهب

ا'نانسىالم!لفانذكر،ءأ+!2ء!ء!كل4،!!عك!ىعكازك!ء!كليلمكتابهمافى

ال!ذىالم!ترم'اجراهاملبيلى21مسماربالتفصيلدا!ى''"مايكلوجيب!س"

عهـدفىلهشبولنحولاعلىتأثيرهوتنامى،المتوقعغيرعلىنجمهبزع

!كالمى!ائ!دكلإلىبالإضافة،الأمريكي!ةالمتحدةالولاياتروساءمنسبعة

طريقهـايابدلمالمسارهذاأنإلىالمؤلفانويشيرالفموبى.العالمفىتقريئا

طرش!ةإن.بدايته!ىخاصةقويةمقاومةواجهإنهبلبمالورود،مفروشا

الأولالمابدأعلىعامةنظرهتقدمالأقوياءخصومهأحدمعأجراهام"2تعاهل

الآخرين0بثفةالفوزأجلمنالضهرورى

لوسا'هنرى21كتمب،5491عاممنفبراي!و"فى:يقولانالمؤلفانكعتب

المراصعل-لذدقفىع،+34بمجل!ةالشهيرالكاتبإلى-اجعراها!"2حاريص-

وشليعلىسيك!قلمامسف!مذايصبعلكى-لاحيمر'ا"اندريهالأسطورى

ديين!ة"ةب!لةالمقهامأجلمنلندنفىا'جعراهام'ايبطعكفدماالحدوث

الاحقمضار،منيقثرلببريطانيافىالمدينكان"لقدملاحظا:"الوس'2كتب

هقالازدراءسيلقىانهبدلا.000المشاهدةيصمتح!"بيلى'(تأثيرفإنولذلل!

"0تعرفهمالذ!قالأشلخاصجميع

صو-ا'دا!ى"و"جيب!سا'ف!مركئمما-بازدرائه!امواالذينأحدوكان

وثد،كونور""ويلي!اميسمى"رجل،ميرولثدليىبجرلمح!ةلملمصممحفىعمودقبكنا
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124
عليهاولملحفافخرببئلمدلآثقةكسبكيفية

كثيرايفعلا''اجراهامكانوكما.للسخريةمثيرالفظا"ا'جراهامعلىأطلق

''كونور"اقترحبينماشخصيا،يتقابلاأناقترحفقد،البارزينالنقادمع

هوودا'11.''بابتيستسيسمىمقهىفىيتقابلاأنبخبث

يقدرواأن''كونور"أو"لاجيرأ'أو''لوس"يستطعفلم،بعدفيمااتضحوكما

"لقد:المؤلفانيقول.المدينةعلىيحدثهأن''''جراهامديمكنالذىالتأثير

عقدالحينذلكمنذأنهلدرجةالأولالأسبوعفىالناسمنالكثيرتوافد

....وليلةأسبوعكلمنالسبتأيامفى''هارينجى'اإستادفىلقاءاتثلاثة

سواء-وقوفوألف،جلوسالناسمنألفاعشرأحدهناككان،أخرىبعد

جمهورهوكان".موعظتهيسمعوالكى-صقيعأوجليدأومطرهناككان

الأسطول.أركانهيئةورئيسبحريملا،وعميدا،البرلمانمنأعضاءيضم

شخصيا-عليهم'اجراهام''تأثيرمدىيقدرواأنالصحفيونيستطعولم

يدلاسمايحملمقهىفىللتحدثلقائهطلبفبعدكونورا'."ويليامخاصة

''.المعجب"كونورإلىالناقد"'اكونورتحول،والاستخفافالسخريةعلى

لما'إننى:لاحقعمودفى'اجراهام'اعنيتحدثوهو''كونورا'أقر

أعتقدلمإننى،الحاسمةالحادةالشفرةهذهمثللهالودأنأبذاأعتقد

نحياإننا،هائلةبقوة-العصاةنحن-تجتاحناأنيمكنهاالبساطةأنأبدا

''.1ونتعلم

عنالسلبىالعدوانمنجبهةتوظيفيستطيعكان'اجراهام'اأنورغم

فىمستحقبسخطالضرباتمحاربةأو،الوقحةالضرباتتجاهلطريق

تجنبلقد.فاعليةوأكثر،أفضلمسازايختارأنآثرفإنه،الإعلاموسائل

النية.وحسنبالسماحةمنتقديهواستمال،تماماالالجد''ا'جراهام

ينتهىمافعادة،مكانأىإلىبكسيصلمانادزاالآخرينمعالالجدإن

علىبل،صوابعلىتكونربما،صوابعلىبأنهطرفكلاقتناعبزيادة

تماما.مخطئوكأنكتبدويجعلكالعقيمالجدالولكن،تماماصواب

تماماالنقطةهذهبارى'''"ديفالظلخفيفالساخرأوضحوقد

المتبقين.أصدقائىمنألمياسل،للغايةجيدبشكلأجادلإننى'اقال:عندما

الناسويعرف،خصمأىمعموضوعأىفىبالجدالالفوزفباستطاعتى
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لجدلملىلمتجنب
125

المظيمالاحترامعلىوكإشارة،الحفلاتفىيتجنبوننىفانهمولذاهذا،

مطلقا".للحفلاتالدعوةلىيوجهونلافإنهم،لىيكنونهالذى

وأ،الجدالفىالإنترنتشبكةعلىأوقاتنامنجداالكثيرنقضىونحن

المدوناتفىالموجودةالتعليقاتعلىنظرةألقبعيدا،تبحثلا0تغذيتهفى

،والقالالقيلمنمستمزاخيطاتكونتكادإنها،الشهيرةالإخباريةوالمواقع

السياسىالمزاجأنيبدو،ذلكوراءوفيما0الأحاديةللمزايداتمحاولاتأو

وقراراتمؤكدةنقاطاأساسىبشكليتضمنوالحديثالدائموالمؤسسى

لكلقيمةذاشيئاعليهانبنىانيمكنمشتركةأرضيةوليس،محسومة

الجدالولأن،قليلةالناسآراءمنتغيرالتىالجدليةفالمناقشات،الأطراف

واضحةالتبعاتإلىويفتقر،الحديثةالرقميةالتواصلوسائلوراءيستتر

طريقعنالعقابمنيفلتأنطرفكليستطيع،الماديةللمواجهاتالمعالم

وهو-السلبىالغموضإلىاللجوءأوجارحةشخصيةهجماتإلىالانتقال

فاعلية.البشريةالملاقاتأدواتأقل

الرئيس-اهيوارداا'تونىاتخذعندماالحالعليهكانتماوهذا

منمتشدذاموقفا-البريطانية"بتروليوم'ابريتشلشركةالسابقالتنفيذى

دليوؤلرلململمنصةالهائلالانفجارعلىرذاالمغرورةواللامبالاةالذاتتبرئة

مقتلفىتسببوالذى،ذلكتبعالذىالبترولزيتوتسرب،هور/فيونه

الخليج،علىالمطلةالولاياتفىالبيئىالنظامإتلافثم،شخضاعشرأحد

المكسيك0خليجعلىالمطلةالبلادأنحاءفىالعاملينآلافحياةوتدمير

بتفنيدا'هيوارد'أبدأفقد،تالمزذ/لملمجريدةفىنشرمقالوحسب

تحولتئمالنفطىالتسربوكميةبطبيعةتتعلقالتىالعلميةالاكتشافات

التأثيروأن،المحيطبحجممقارنةجذا"'اضئيلالتسرببأنادعاءاته

جالون000059دالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىنفطىتسربلأكبرالبيئى

"متواضغايكونسوف،التسربهذالملاجاستخدمتالتىالسامةالموادمن

منها،التبرؤيمكنهلاكانالتىالحماقاتمنلسلسلةبدايةإلىجذا'ا،جدا

إننىأا:فيهأعلنالذىلويزياناولايةاهالىإلىالأخرقاعتذارهذلكفىبما

"02حياتىاستعادةفىأرغب
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عليهاض!ولملحفالمللآخرينثقةكسبكيفية

الجنوبىالساحلعلى"كاوزا'مدينةفى"هيوارد''شوهدوعندما

يومينبعد،بوب"قاربهفيهاشتركوالذى،لليخوتسباقأجلمنلإنجلترا

هذاأكدفقد،الأمريكيينالمشرعينأماماللوموتجنبالمراوغةالأسئلةمن

مأصوابعلىكانسواء:بالفعل'اهيوارد''رسخهالذىالأمرعلىالحدث

يصبحوعندما.العامالرأىأماموقضيتهمصداقيتهمنكلاخسرفإنهلا،

03يهمماهىوحدهاالمحكمةتكونماغالباخطر،فىوالنفوذالتأثير

يستطيعونالذينالناسمنقليلإلاهناكيعدلم،الالجدمنسلسلةوبعد

وامبراطوريته0نفسهفقط:بشيئينيهتم''هيوارد''أنيبدووكان،بهالوثوق

منالبريطانيةا'بتروليومأ'بريتششركةتحولت،الجدالىأسلوبهظلوفى

الحقائق.تكشفهاكانتالتىالقصةعنالنظربغض،الرفضإلىالتشكيك

فيه.تباعكانتمكانأىفى،العملاءقبلمنالشركةلمنتجاتالمقاطعةأتوبد

"بتروليوم"بريتشلشركةتابعةمحطةفىبالبنزينالسيارةخزانأملالماذا

قادةيترأسهالاشركاتإلىتنتمىالتىالأخرىالمحطاتمنعشراتوهناك

باخطائهم؟يعترفونولا،الاكتراثوعدمبالوقاحةيتسمون

يصبحالتصورولكنالتصور،علىتعتمدالأفعالردودبعضكانتبالطبع

مملكةفىالقضيةتعرضوعندما.واضحةالحقائقتكونلاعندماواقعا

الدامغةالحقائقأنلدرجةقوياالتصوريكونمافغالئا،البشريةالعلاقات

يسبقها.الذىالسيئالإعلاممنموجةلإزاحةكافيةغيرتصبح

وهو-'ابتروليوم'ابريتششركةمنإقالتهبعد-''هيوارد''دفاعوفى

إحساشاأكثركان-حياتهفىالحزنأثاريومأكثرعليهأطلقالذىاليوم

المأساةتجاهوبأسلوبهبل،فحسبالنفطىالتسربفىشركتهبدورليس

كريم،عائلىورجل،طيبكشخص''هيوارد"بالأصدقاءأشادولقد،أيضا

فلطالما،ذلكعلىعلاوة،لذلكمقنعةأسبابالديهمأنفىشكهناكوليس

منلعقودبالاحترامتحظىقويةشركة"بتروليوم'ابريتششركةكانت

اللحظاتكلنظيرالتقديركلوالشركةالرجلمنكلويستحق،الزمان

زوجته،معالجدلىأسلوبهأصبحلومنا،واحدأىعنيقللابما،الجيدة

المحتملومن،عريضنطاقعلىالإعلاموسائلمحورهوعميلهأو،زميلهأو
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الفترةفىالأضواءبؤرةفى''بتروليوم'ابريتشو'أهيوارد''منكليظلأن

اية؟البدمنذالأمورهذهتجنبيتململماذاولكن،ايضاالقادمة

كيفإذن،0تقريئاحياتناأياممنيومكلفىالصراعاتنواجهإننا

يجب،النهايةفىعدوانى؟جدلإلىلبقةمناقشةتحولنمنعأنيمكننا

نأتفهمأنعليكويجب،الاستقلاليةمنأكثرالمتبادلالاعتمادتقديرعليك

منالطويلالمدىعلىأكثرفاعليةهو،الآخرينبمراعاةيتسمالذىالتفاوض

منه0طائللاالذىالجدالمنشعواءحملةلفمن

رغمالمبدأهذاجدارةالجنوبيةأمريكاقارةفىالقادةأحدأثبتولقد

موارةذاقلرجلفبالنسبةله.الكبيرةوالتاريخيةالشخصيةالتناقضات

،العمالبحقوقالاهتمامعنهيعرفلابلدفىالعمالاتحادوقادالفقر،

يستطيعالملأنهماحملها،منالثامنالشهرفىتموتوهىزوجتهوشاهد

نأالممكنفمن،السياسىحزبهوألسس،اللازمةالمثحيةالرعايةتوفير

الذى-سيلفا''دىلولاإيناسيو''لوشىولكن0محاربرجلأنهالمرءيتوقع

.المستوياتجميععلىالتوقعاتتحدى-2'الولااالجميعيدعوه

أمىا'كانتقائلا:الصحفيينأحدمعلهحديثفىا'لولا"صرحوقد

واحدشخصهناككانإذاالقتاليستطيعونلاالناسإندائمالىتقول

يصبحأنعلىساعدهأسلوبوهو"لولا"،يقاتللموهكذا،ذلك''.يريدلا

.سنواتالعشرمنتقتربلمدةالمنصبهذافىيبقىوأن،للبرازيلرئيشا

-عامبعدعاما-الانتخاباتحديثاالناشئالاشتراكىحزبهخسروعندما

رغم-الأعمالرجالإلىوتودد،اليمينأحزابأحدمعبالتحالفلولا''21كام

بمنحنفسهعلىقطعهوعدبسببرئيساأصبحوعندما،الاجتماعيةأهدافه

منوالثريةالضخمةالعلياالطبقةمعتحالفاتبإنشاءقام،للفقراءالأولوية

0الاقتصادتنميةعلىالتركيزاجل

طية،يمقرالدواملسلااردناأاذف!0مفاوضاعتبرنفسىأننى!'':لولا''ا'يقول

ساعدتولقد''.التفاوضمنبالمزيدنقوموأنبالصبر،نتحلىأنعلينافيجب

توليهفترةخلالرائعةءأشياتحقيقفىوالتفاوضالصبرعلى"لولا"قدرة

الدولى،المستوىعلىوخارجهاالبرازيلداخلالتحالفاتبناءوعبر.الرئاسة
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02منأكثرانتشالفىأسهمتاجتماعيةبرامجيشرعأن''لولاا'استطاع

النمومنفترةخلقمع،المتوسطةالطبقةإلىالفقردائرةمنشخصمليون

بينماالشاسعةبالفروقيشتهربلدوفى،القوىالاقتصادىوالاستقرار

البرازيلوضعتالآخرينمعالتعاملفىا'لولا''مهاراتفانوالفقير،الغنى

التاريخى0التفاوتهذاتفييرمسارعلى

ذلكتوضحكماالتفسيرسوءمنالكثيرإلىالتواصلمفهومتعرضلقد

إلىوصلنا''لقد:قائلةجيليز'ا،إيستر'ا،المؤسسيةالسلوكياتإخصائية

القيامنحسنلاوعندما،الرسالةتوصيلحوليدوركلهالأمربأنالاعتقاد

عبربهاالفوزيمكنناالتىالمحتملةالإمكانياتجميععادةنخسرفاننا،به

بعضنا"06معتفاعلاتنا

المتعاملينالعملاءشركاتوموظفىالتنفيذيينالمديرينتذكروهى

وشركة''،"ليوبورنيتوشركة''،فوكسسينشرى''توينتثشركةمثل-معها

تنبعالتىالشخصيةالتنميةأساليبلكلمهماسبباهناكبأن-''هاربو

فانه"جيليز'ا،قولحدوعلى.لديكالداخلىالحكمةصوتإلىالاستماعمن

وأفكاراأكبر،ومعرفة،اتللذأفضلفهماا'قبويتضمنجميعا:اخلنابديوجد

فكرةبرفض-معكمنأو-أنتتقومعندماوالصراعالتوترويحدث،أعظم

ا'.إليهاالاستماعيجبالتىاخليةالدبالحكمةيتمتعونأيضاالآخرينأن

إلىانظر؟الجدالتجنبعلىتعملممارساتببناءنقومكيفإذن،

تبادلى.بشكلللعملالوحيدةالفائدة

علىالحصولفرصبأنتعترفعندماالأمرهذا''يحدث"جيليز'ا:تقول

خبراتكتلتقىعندماتزدادمادائفاالآخرينمعالتعاملجراءأفضلنتائج

'ا.وأفكارهمالآخرينخبراتمعوأفكارك

يحدثلاهذافان،الإقناعأوالتعبيرعلىقدرتكمدىعنالنظروبغض

النهائيةالنتيجةتكونعندمايحدثإنهالآخر،علىشخصيتفوقعندما

واذا،الشخصىوالنموللافكارالمشتركالنطاقاتساععنعبارةللتوتر

فستقل-والصراعاتالتوتراترغم-بوضوحتفاعلاتكترىأنأمكنك

الآخرين.معالتعاونعندتحقيقهاعنتعجزأنالممكنمنالتىالأمور
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ولكن،إليناالانتباهجذبكيفيةنعلمجميعا''إننا:مؤكدة''جيليزأ'تقول

الوقتفىالاحترامواكتسابالانتباهجذبكيفيلأيعرفونمنهممناالقليلين

إليهموشمارعالالجديتجنبونالذينهؤلاءمنحذاواوكنمميزاكن0ا'نفسه

.قوةمنأوتوامابكلالناسمعظم
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أ'مخطئانت'أ4ابداتقلىل!

تألقاالأفكاروأكثر،حكمةالقراراتوأكثر،الحلولأفضلتوجدماغالبا

انهنجدفإننا،ذلكورغم،المائدةإلىالأطرافأحديحضرهماإطارخارج

نأقبلغالباوهذا،مخطئبأنهآخرشخصأىنصفأنعليناالسهلمن

يقوله.فيمانفكرلكىالكافىالوقتنأخذ

فقطواحدةطريقةهناكتصبح،مخطئماشخصاأننعتقدوعندما

للترابطفرصةولأى،تفاعللأىعليهاتحسدلالنهايةالوصولبهالضمن

بأنهنعتقدبأنناالآخرالشخصإخبارفىتتمثلوهى،الهادفالتعاونأو

مخطئ.

بجامعةالأعمالإدارةكليةفىجامعىأستاذ-مالوترا'ا"ديباككتب

مقالفى-4لم!4لمه!ء*ىه474?كائلكتابالمشاركوالمؤلف4هارفارد

حصصحولالدائرالنقاشفيهقارن،ح؟عهعولهع.3بموقعافتتاحى

مح11،02عامفى)سأع*(الأمريكيةالقدملكرةالوطنىالاتحادإيرادات

للهوكىالأمريكىالدورىفىواللاعبينالمالكينبيندارالذىنفسهالنقاش

تجاربينسونالذينالأشخاص''إن:فقال2002-4005موسمفى)سأ+*(

أيضامعهميتساوىوربما،أخطائهبتكرارأنفسهمعلىيحكمونالماضى

''.الماضىمنالخاطئةالدروسيتعلمونالذينالأشخاص
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منيطلبون،النفقاتبارتفاعالمهتمونالمالكونكان،الحالتينكلتاوفى

كان،الحالتينكلتاوفى،الدورىإيراداتمنأقلحصةقبولاللاعبين

فىارتفاعوجوديثبتمارؤيةويطلبون،الملاكطلبيرفضوناللاعبون

علىالدليلإقامةأصلايرفضوقالملاككان،الحالتينكلتاوفى،النفقات

فكل،كئيئاالموقفأصبح،)لأ+لا(للهوكىالأمريكىالدورىوفى،مزاعمهم

'القدمفسرا:ا'مالوترا''يقول.موقفهعنيتراجعلاكان،الاثنينمنطرف

حتىالصدعرأبعلىالقدرةعدموبسبب.بالطمعالمتبادلالاتهامانتشر

إدارةقامت،الجماعىالتفاوض...اتفاقيةصلاحيةانتهاءمنشهوربعد

النتيجةوكانت،الموسمبإلفاءالنهايةفى)لأ+لا(للهوكىالأمريكىالدورى

ا'.أمريكىدولاربمليارىتقدراتإيرادخسارة

الممكنمنكانفقد''مالوترا''،دطبقا؟حتميةالنتيجةتلككانتهل

التىالبشريةللعلاقاتالأساسيةالمشكلةالجانبانفهملوحدثماتجنب

الملاكلأن،الموسمالجانبينكلاخسر'القد:فيقولالأمر.اهذقلبفىتكمن

وعندما،مشروعةمخاوفاللاعبينلدىبأنالاعترافيرفضونكانوا

أشخاصاوليس،بالطمعيتسمونأشخاصأنهمعلىاللاعبينإلىنظروا

منبدلاالعناد-الخاطئةالإستراتيجيةالملاكانتهج،الثقةبعدميشعرون

"0اللازممنأطولبشكل-الشفافية

كلالأن'ا،مخطئوأنت،صوابعلى''إننىفخفىالجدالهذاوقعلقد

درساوهذ.صوابعلىالاثنانكانربماأنهوهو:البديلفىيفكرلمالطرفين

كليقرعندماثمارهاالمفاوضاتا'تؤتىمستنتخا:'أمالوترا"يقول0هنامهم

الأمريكىالدورىحالةوفى،مشروعةمخاوفالآخرالطرفلدىبأنطرف

تبنى-واللاعبينالملاك-الطرفينكلاعلىيجبكان،)سأ+لا(للهوكى

جميعفىالمشجعونقاموالا-المفاوضاتمائدةعلىتنوعاأكثرنظروجهة

الأمريكيةالقدمكرةمبارياتمشاهدةمنبدلاآخربشىءأمريكاأنحاء

'ا.االتالىالخريففىللمحترفين

وفى،الخلافاتوسطتذكرهيجبمهمامفهوماتعدالدقيقةالفروقإن

نسمحممادقةأكثرالآخرينمعاختلافاتناتكون،الجدالحالاتمعظم
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عميقةهوةأنهعلىالتنافرمعنتماملأنعليناالسهلفمن،برؤيتهلأنفسنا

الأطرافأحديقومأنهووقتهاالوحيدالقرارويصبح-عبورهايمكنلا

الآخرالطرفيبقىبحيث،الجرفعلىمن(للدفعيتعرض)أوبالقفز

قائلا:غاندى'ا"المهاتماينصحتماما.الحقيقةعنيبتعدامروهذا،وحيدا

تحملأنتستحقلاالأموركلعلىالاتفاقعلىتصرالتىالصداقة"إن

مكانةعلىبالحفاض!دوماتقومالتىهىالحقةالصداقةإنما،الاسمهذ|

الاختلافأنهىوالحقيقةدرجتها".2كانتمهماالصادقةالاختلافات

إلىحضرنااإذسهولةبكلتجاوزهيمكنناصغيرصدعمجرديكونماكثيرا

تفتحا0اكثربعقولالمفاوضاتمائدة

فىالأمرجيليز""إستيرالمؤسسيةالسلوكياتإخصائيةفسرتوقد

وأما،شيئانعرفلأننانتحدثإننااا:فقالتمؤخرا،معهاأجريتمقابلة

هناكيكونلأنه،العملمكانفىهذايحدثأوما،شيئانعرفأننانعتقد

بالمعرفةالتوقعهذاويميلأ'03مابشىءعلمعلىنكونأن"يجب'ابأنناتوقع

أمامعقولناإغلاقفىيتسببلأنه،تفاعلاتئافىصالحناغيرفىالعملإلى

مائدةإلىمعنانحضرهاالتىمعرفتنانطاقخارجالموجودةالاحتمالات

عقولنا،فىمعينةفكرةنؤيدبينماالآخرينمعالتفاعلأنبدإننا.المفاوضات

محاولةفىالتفاعلبقيةنقضىفإنناالآخر،الطرفمنتأييدانجدلماواذ

.الأساسمنالتقييمفىحقهانتقادأوالآخر،الطرفتقييمتفنيدإما

كاناواذ.الخسارةهى-الأكبرالاحتمالأو-التعاونهذانتيجةوتصبح

الآخرين.مععلاقاتكفىالتقدمستحققمانادرافانك،أسلويكهوهذا

وتسوية،والتعاون،المشكلاتلحلالفعالةالطرقكلأن"جيليز''وترى

أننانعتقدالتىأونعرفهاالتىالأمورمن-تماماالمقلبإفراغأتبدالنزاعات

بها.علمعلىنكونأنينبنى

للغاية،طبيعىغيرالأمريبدوهذاأنالممكنا'من:قائلة''جيليز'أتعترف

فإننا-وذكائنامعرفتنااستعراضوعلىفيهنفكرماإظهارعلىتدربنالأننا

فارغةبعقليةالحديثمعنتماملفعندماذلك،ورغمنفكر"،لأننانتكلم

فاننا،وهكذا0وصدقاتواضعااكثرأسلوبانتخذفاننا،مسبقةأفكارأيةمن
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فى-نكونربماوأننا،الحقائقبكلعلمعلىنكونلاربماأنناباحتمالنقر

أنناهوذلكمنالأفضلولكن،صوابعلىالذينالوحيدينلسنا-الحقيقة

واعادةوالخبراتوالأفكار،،المعتقداتتبديد-الهادفللتعاونفرصانخلق

الطرفين.مجموعمنبكفيرأعظمشيئالتصبحصياغتها

وأننا،صوابعلىالذينالوحيديننكونلاربمابأنناالقائلةالنظريةإن

نكرهأننايبدوولكن،بالفعليحدثماتصفماغالباخطأ،علىنكونربما

ذلك؟يحدثفلماذا.بذلكالاعتراف

إمكانيةمنأكبرقيمةالشخصىالانتصارنمنحلأنناهذايحدثماكثيرا

إننابل،فحسبالعلاقةتقدمنعوقلافإننا،بذلكنقومعندماولكن،التعاون

فاننا،الأساسفىفيهنفكركنامماأكبرتقدمتحقيقفرصبتدميرنغامر

إلى-الخلافخضمفى-نسعىعندما،القليلأقلعلىالحصولنتوقع

الآخر.الطرفعنالنظربغضفائزينالخروج

الشركاتمنتكتلمعخبرتهاخلالمنالتاليةالقصة''جيليز"تشاركنا

فىقوميةلكارثةالسريعةاستجابتهاتسببت،الإعلاممجالفىالمعروفة

داخلية.صراعاتأعقاب

منتكتلرئيسكانلقد-الليلمنتصففىالخلوىهاتفهارنلقد

''جيليز"إلىيحتاجالرجلكانلقد،الإعلاممجالفىالمعروفةالشركات

أنظمةأحدمعللتعاملالصباحفىشىءكأولالاجتماعاتأحدتيسيرفى

.الكوارثتجميع

أسوأأحدأعقابففى.كاتريناإعصارمأساةإلىيشيرالرئيسكانلقد

الشركةأسرعت،الأمريكيةالمتحدةالولاياتاجتاحتالتىالطبيعيةالكوارث

ولم0المكسيكخليجساحلمنمختلفةمناطقفىموظفيهامن%09بتوزيع

التعليماتبعضفقطهناككانتبل،معينةإستراتيجيةأوخطةهناكتكن

إلىالفرقعادت،أسبوعينمروربعد،وعندئذالأخبار،بأهمبالرجوعالعامة

للغاية.مفككةنتائجعلىالعملاستئناف

التفطيةحولبينهمفيمايتقاتلونفرقأربعلدى''إنمفسزا:الرئيسيقول

يدورالإنتاجمعقانونيانزاغاحالئاوأخوض.بالأولويةتحظىأنيجبالتى
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نزاعفىدخلتوقد،المناسبينوالفحصالتدقيقأجلمنالانتظارحول

صمتثم''0برمتهللامرالضخمةالنفقاتتوزيعبسببالجميعمعمحاسبى

ىأمنأكثرتكلفا'لقدالأمر:تكلفهبماليخبرهامضىثمقليلا،الرجل

"0مراتستبمقدارسابقإنتاج

المقنازعة،القيادةفرقكلمقابلةهودورهابأنا'جيليز"الرئيسوأخبر

بينهم0فيماوالاتفاقالتحدثعلىومساعدتهم

به0القيامعليهايجبمابالضبطتعرف'اجيليز''وكانت

نأتقررالتىالمحاضراتقاعةفىجلستعندما،التالىاليومصباحوفى

وكلتنفيذىمديركلدخل:للغايةمألوفاامشهدشاهدت،الاجتماعفيهايعقد

سوفحجة-حجةمجازيا،يحملوهوالقاعةإلىالموظفينكبارمنواحد

أماكنهم،فىيستقرونالجميعكانوبينما،بالنقاشيفوزوالكىيعلنونها

.دعوةتقديمإلى2'جيليزا'سارعت

نفسهعلىويطرح،الوقتبعضيأخذأنشخصكلمنأودإننى'أ:فقالت

المهمةهذهخلالمختلفبشكلبهالقياميمكننىكانالذىا'ما:السؤالاهذ

؟'ا.النجاحتحقيقعلىالأخرىالأقساملمساعدة

عندماالمكتومةالأصوات/منسلسلةعقلهافىسمعتأنها"'جيليز'أوتعتقد

أنحاءجميعفىالسمعالجميعوأرهف،الأرضعلىبحججهمالجميعألقى

ا'فىشاكلةعلىأفكارا-الآخرتلوواحذا-الفرققادةتبادلعندما،الغرفة

.00'ا.يمكننا،المستقبل

وضعيمكنهاوالإنتاجالحساباتفرقبأنبالاقتراحالمالىالمديروبدأ

المستقبل.فىللمشروعاتمبدئيةميزانية

الوقتنمتلكلا''إننا:بدورهالإنتاجقسملرئيسالتنفيذىالنائبورد

ا'.المهمةالأخبارأحديظهرعندماالميزانياتووضعللجلوس

اقتراحسببتفه!اأنتستطيع"هل:قائلةبسؤال'اجيليزأ2تدخلتوعندئذ

الإجراء؟".الهذالحساباتمدير

فىنبالغلا''حتى:الإنتاجقسملرئيسالتنفيذىالنائبفأجاب

.ااتلنفقاا

www.jadidpdf.com



عليهاض!ولملحف!خرينلملآئقةكسبكيفية136

بقاءأجل!منمهمةبوظيفةيقومالحساباتقسما'إن''جيليز":فأضافت

منكلاسألتوعندئذ''.الإنتاجعنأهميتهافىتقللاوهى،الشركةهذه

قسميكمابامكانهل:الإنتاجقسملرئيسالتنفيذىوالنائبالمالىالمدير

أخرىوميزانية،الأسبوعيةللمهاممبدئيةميزانيةوضععلىمغايتعاوناأن

؟"0الكارثةحجمعلىيعتمدمتحركأعلىحدوضعمعالعاجلةللاخبار

الوساطة0عمليةواستمرت،الموافقةعلىإشارةفىكلاهماأومأ

وثيقةتقديمتستطيعإدارتهأنإلىبالشركةالقانونيةارةالإدرئيسواشار

مسبقاالإنتاجفىالعاملونيعرفحتىشيوعا''،التدقيقمشكلات''أكثرب

الطويلة.التدقيقعملياتتجنبكيفية

أومأالذى،الإنتاجقسملرئيسالتنفيذىالنائبإلىا'جيليز''ونظرت

ا'0للفايةامفيذالإجراءاهذ''سيكون:لوقا،موافقابرأسه

اتفقنا''0'ا:القانونيةالإدارةرئيسوأجاب

تفاصيلتناولفىبعيدامضىإنهبلالنحو،هذاعلىالاجتماعواستمر

دقيقة،ثلاثينوخلال.والوثائقالميزانياتتضمنتالتىالمقترحةالعناصر

الاجتماعتأجيلتمولقد،المقترحةالحلولعلىالحجرةفىمنجميعاتفق

التىالأمورأكثريكونربماامرحدثثمآخر،وقتإلىرسميةبصورة

فىمعهموالعاملينالتنفيذيينالمديرينمنالعديدظل:للدهشةإثارةحدثت

.للتعاونالدافعةالقوةمنالاستفادةأجلمنالاجتماع

منهااقترب،المغادرةأجلمنحقيبتهابحملتهم"جيليز''كانتوبينما

اجتماعااأبدأحضرلم،عاماوعشرينخمسة'اطوالا:مؤكدوقال،الرئيس

ا'.التحدثمنأكثربالاستماعالحضورمعظمفيهيقومهذامثل

وأ،خاليةبورقةالعمليبدأونالذينالعظامالفنانينكلروحتقمصومع

النقاشاتكلندخلأنعلينايجب،الطينمنقطعةأوبيضاء،زيتيةلوحة

فقط،وعندها،معاننتجهأونكتشفهأنيمكنلمامتفتحةبعقولوالمفاوضات

معالتعامللحسنالحقيقيةوالفرصالإمكانياتمنالاستفادةيمكننا

الآخرين.
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الشرقيةالقاعةفى00،02لعاميونيوشهرمنوالعشرينالسادسفى

علىالتدربا'روزفيلتا'تيدىفيهاعتادالذىالمكانفى،الأبيضالبيتمن

الثانوية،المدرسةفىتخرجهاحفلةكارترا'"إيمىفيهأقامتوالذى،الملاكمة

"بيلالأمريكىالرئيسأعلن،مرةاتذ"كلاركوا'لوش!ا'فيهخيموالذى

إنأأقائلا:كاملةالبشريةللجيناتمسحيةدراسةأولاكتمالعن'اكلينتون

أ'04للعلاجهائلةجديدةقوةاكتسابوشكعلىالبشرية

وهوكولينز"،ا'فرانسيسالطبيبيقفكانأ'كلينتونأ'،الرئيسوبجوار

ولقد،البشريةالجيناتمشروعورئيس،الوراثيةالجيناتعلمفىشهيرعالم

عالمالفمنأكثريضمدوليافريقا-سنواتسبعلمدة-اا"فرانسيسقاد

"تحدى،تاليم//صحيفةفىناش"مادلين.ا'جيهالصحفيةعليهأطلقتفيما

انشطارأهميةإلىأهميتهفىيصلبأنهالكثيرصنفهتقنىبإنجازالقيام

''هناك:الوقتهذافى"كولينز"وقالالقمر.علىالإنسانوهبوط،النواة

واحدةمرةالمشروعهذايحدثوسوف،البشريةللجيناتواحدمشروع

تزيدعليهالخاصةلمستىواضفاءالمشروعهذاقمةاعتلاءوفرصةفقط.

'ا.تخيلهأستطيعكنتعما

زميلمعمنافسةظلفىالمشروعبهذاالقيامإلى'أكولينز"اضطرلقد

وتشولقا.إثارةأكثرجعلهمماسابق

علىا'كولينز''موافقةمنسنواتخمسبعد،8991عاممنمايوففى

مماهدفىمتحمسبيولوجىعالم-فينتر""كريجأعلن،المشروعهذاقيادة

الذينالكثيرينالعلماءضمنوكان)+أ*(،الأمريكيةالوطنيةالصحة

فىالوراثيةالجيناتمنالاستفادةفكرةلبلورةجهودهميكرسونكانوا

بأربع"كولينز"مشروعلتسبقشركةينشئكانأنه-الأمراضمنالشفاء

.سنوات

.الإعلاملوسائلخصبةمادةا'فينتر'او'أكولينز''بين"السباق'اوكان

بينالشديدالاختلاففىيتمثلالجاريةالتعليقاتفىالمحورىالأمروكان

أمامهناكيكنولم،متحفظوالآخرمتهور،فأحدهما-الرجلينشخصية
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منعلماءتحفيزيعنىهذاوكان،المنافسةسوىخيار-المتحفظ-'اكولينزا'

على،الجامعيةالمعاملمنوالكثير،الحكوميةالوكالاتمنوالعديد،دولست

شخصى.مجدتحقيقوليسالمامالصالحتحقيقأجلمنمغاالعمل

بتقديمكولينز"''فرانسيسقامعندماروعةأكثرالأمركانفقدولذا

''إنه:التالىالنحوعلىاليومذلكفىالشرقيةالقاعةفىفينتر''''كريج

طريقةاستهلوقدأبذا،نفسهعنيرضىولاومحفز،،فصيحمتحدث

أدعوهأنوالسمعادةالشرفدواعىلمن....إنهالأحياءعلمفىللتفكيرجديدة

"0إنجازاتهأهمعنيخبركملكى

الادعاءإغراءوقاوم،والشراكةالتعاونطريق"كولينز'ااختارلقد

هذاولكن؟فحسبمختلفارآهفقد،الحقيقةوفىخطأ،على'افينتر"بأن

يعترفوبينمامعاند،أومعارضأنهبالضرورةيعنىيكنلمالاختلاف

تشير"،مختلفةبطريقةيرتبطان...''مختلفانشخصانبأنهما2''اكولينز

ينظرإنهالآنيقول"كولينزأنإلى،تالمز//بصحيفةالصحفهةا'ناش'ا،

''ا'.للغايةإيجابيةبطريقةالعملعلىيحفزأنهعلى"فينتر''إلى

معلنغيراعترافابالفعليمثلمخطئونالآخرينأنعلىالتأكيدلبإن

فإنناانفسناتخطئةعدمروحمعوتماشيا،للرفضالتعرضفىنرغبلابأننا

ا'ديللسقط،وواضحلماحتذكيروجودولولا،الآخرينعلىالدوراهذنسقط

فيها.المرغوبغيرالاستجابةلهذهضحيةنفسهكارنيجىا'

مديركارنيجىا'"ديلكان،قصيرةبفترةالأولىالمالميةالحربنهايةبعد

الورقةهو"روسا'السيركان،الحربوخلال"،سميث"روسالسيرأعمال

فاجأ،قصيرةبفترةالسلامإقراروبعد،الحربفىالرابحةالأسترالية

حاولمنهناكيكنولم،يوماثلاثينفىالمالمنصفحولبالطيرانالمالم

وقد،هائلةضجةحدوثفىتسببلقد.قبلمنالفذالعملاهذبمثلالقيام

لقبإنجلتراملكومنحهدولار،ألفبخمسينالأستراليةالحكومةكافأته

الوقت.منلفترةالعالمحديثمحوروأصبح،فارس

السيرشرفعلىأقيمتعشاءمأدبةيحضر''كارنيجى'اكان،ليلةاتوذ

قصة''كارنيجى''بجواريجلسكانالذىالرجلروى،العشاءواثناء'اروس''،
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خارجيةقوةهناكبأنيعلمنابأنجديراوهذاا:يقولباقتباسشهىهزلية

وندبره''0لهنخططماكلرغم،وأهدافنامصيرناتشكل

الرجلكانلقد0الدينيةالكتبأحدمنالاقتباسهذاأنالراوىوذكر

"كارنيجىأ'وباعتراف.المعرفةحقذلكيعلم'أكارنيجىأ'وكان،مخطئا

واحدرجلمنبها،مرحبوغير،مدعوةغيرلجنةنفسهنصبفقد،نفسه

0الراوىقالهمايصححلكى

هذا"شكسبير"؟'امن:وقال،موقفهعلىمصراالآخرالرجلوظل

ا'0هذامنمتاكدأنا،الدينيةالكتباحدمنالاقتباساهذسخيفا

.يسارهعلىيجلس-"كارنيجىا'دقديمصديق-اجاموندا"فرانكوكان

اتفق،ولذلك0"شيمكسبير"دراسةفىةعديدسنواتقضىقد"ا'جاموندوكان

الأمر.فىالخبيرسؤالعلىكارنيجى'أ2اوالراوىمنكل

قال:ثم،المنضدةتحتمن"كارنيجى"ولكز''جاموندا'،السيداستمع

الاقتباسهذاإن،صوابعلىالمحترمالسيدهذاإن0مخطئأنتاديل"،ا'ا

"0الدينيةالكتبأحدمن

د'اكارنيجى"قال،الليلةهذهفىالمنزلإلىعودتهماطريقوفى

110ا'اشكسبيرأمنالاقتباساهذأنتعلمكنتلقدأفرانك"،ا11"جاموند'أ:

الخامس،الفصلى،هاملتمسرحيةمنأبالطبع،2"جاموند":فأجابه

لماذا'اديل''0عزيزىاحتفاليةمناسبةفىضيوفاكناولكننا،الثانىالمشهد

تتركهلالماذا؟يحبكجعلهإلىهذاسيؤدىهل؟الرجلخطأإثباتتحاول

دائفاتتجنبأنعليك،يريدهلاإنه،رأيكيطلبلمإنه؟وجههماءيحفظ

"0ومتعنتةحادةمواقفاتخاذ

أبذا.ينسهلمدرشاالموقفهذامنا'كارنيجىا'تعلملقد

لكأعداءإلىتحويلهمإلىسيؤدىمخطئونبأنهمالناسإخبارإن

يتمعندمامنطقىبشكليستجيبونالذينالأشخاصهمفقليلون،فحسب

بشكليستجيبولىالذينالأشخاصهموكثيرونةمخطئونبأنهمإخبارهم

بتجنبتكتفىألاعليكيجب،آرائهمفىتشككعندماودفاعىعاطفى

خلالمنمخطئونبأنهمالناستخبرأنالممكنفمن"0مخطئأنت11:القول
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إصدارتحذرأنعليكيجبولذلك،إيماءةأو،الحديثفىلهجةاو،نظرة

فلا،شيئاتثبتأنأردتاواذ،بهاتتواصلالقىالطرقبكلالأحكامإظهارأو

.اهذجراءشخصأىتجرحولاتزعج

عبرتوامحملناأساليبإلىتتسللبأنمعينةلنبرةنسمحأنالسهلومن

،الأوقاتبعضوفى،مخطئبأنهالآخرالشخصتخبرنبرةوهى،الإنترنت

نعتقدإننا.لاحقوقتفىكتبناهمانقرأأنإلىالنبرةهذهوجودندركلا

الواضحةالتعبيراتغيابفىتقدمكلمةكلولكن،بالدبلوماسيةنتحلىبأننا

القىالأسبابأحدهووهذا.الإدانةتحملماعادة،الهادئةالصوتنبرةأو

.النزاعاتتسويةأساليبافضلالشخصيةالمواجهةتجعل

النصيةالرسائلأو،الإلكترونىالبريدعبرمبتورجدالتقديممنوبدلا

،الاحتراممنبمزيدتتسمللحواربيئةبخلقعليكتويتر،موقعأو،الفورية

علىتكونأناحتمالورغم.متفتحبعقلنظركوجهةقدمثموالتراضى،

الانتقاصفىمنطقهناكفليس،مخطئاالآخرالشخصيكونوأن،صواب

تذكرتاإذ.ائمةدبصورةالعلاقاتإفسادفىالتسببأو،الآخوينذواتمن

الآخوينأنمنامتأكدفكن،مخطئانكعلىبعناديصرونالذينالأشخاص

التفاعلتحولأناخترتاإذنفسهاالسلبيةالطريقةبهذهيتذكرونكسوف

لتقولةكفرصةمنهاالاستفادةمنبدلامعيئادرسالتلقينهمفرصةإلىمعهم

.لعلاقاتا

تكونربمابأنكالاعترافوعليك.الدبلوماسيةإلىدائمااللجوءعليك

الاستعدادأظهرمحقا.يكونربماالآخرالشخصبأنوالتسليممخطئا،

الطرفنظروجهةمنالموقفلثاولهذا،كلوفوق،أسئلةواطرح،للتوافق

.الاحتراملهوأظهرالآخر،

وتحقيق،والألفةالعلاقاتبناءإلىيؤدىالمتواضعالأسلوبهذامنلإن

متوقعة.غيرنتائج
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ا!دليقبللاوبشكل

ولكن،بالفعلالمالدفعت"لقدعبارةعنقليلايقلالذىالشائعالتعبيرإن

لموعفرغمالأمور".الحكمأفسد''لقدهوالبريد"فىيزاللاالشيك

الأخطاء.يرتكبونماعادةالحكامفان،الظروفواختلافالرياضات

جميعفىصيتهااعذالتىالنتائجبعضفهناك،وخيمةالعواقبتكونوأحيانا

خاصة.ألقابلهاأصبححتىالعالمأنحاء

لبطولةالنهائىربعالدورفىالمثالسبيلعلىالسماء''،'أيدهدفخذ

الأرجنتينمباراةنتيجةكانت8691،عامفىالقدملكرةالعالمكأس

وقتهاالأرجنتينفريقكابتنقفزعندما،أهدافبدونالتعادلهىوانجلترا

الكرةولكم"،شيلتون"بيترالمرمىحارسمنأعلى-ا'مارادونا"دييجو-

واحتسباليد،لمسةناصر"بن"علىالتونسىالحكميرولم،الشباكداخل

صحيحا.هدفا

البيسبولدورىفى6991،عامفىماير".''جيفرىأيضاوهناك

الشوطنهايةفى،-43'ايانكيزأ'فريقعلى''أوريولز"فريقتقدم،الأمريكى

طائرةكرة-اليانكيزفريقمن-جيتر""ديريكضربعندما،الثامن

وقتهاعافاعشراثنىيبلغكانالذى-"ماير'اومد،الأيمنالجناحإلىطويلة
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''تونى-الأيمن''أوريولز"لاعبمنعمما،الكرةوالتقطالحائطفوقيده-

نحوعلىأعلنجاريكا''،"ريتشالحكمولكن،الكرةلعبمن-تاراسكو

منالضارباللاعبيخرجأنمنبدلااليانكيز،لفريقنقطةاحتسابخاطئ

0بالمباراةوفازاليانكيزفريقتقدموهكذا،مزدوجةلعبةيحتسبأوالملعب

منتجعلالتىالأخرىالأخطاءآلافهناك،الحوادثهذهإلىإضافة

نتعاطفنحن،بالطبعما.حدإلىمبرراأمراالحكامعلىالجماهيرغضب

الأخطاء0حدوثنتفهمأنويمكننا،النهايةفىبشرالحكامولكنفرقنا"مع

عزوفأوعجزهوبالغضبالشعوراستمرارفىالسببفإن،ذلكورغم

بأخطائهم.الاعترافعنالحكام

فىومعوضا-للغايةرائمامثالاالحكامأخطاءأسوأأحدجعلماوهذا

حدث.عماالنهاية

0091عاممنذ".للمباراةالمثاليةا'السرقةلقبالمثالاهذعلىأطلقلقد

منيقربمالعب-البيسبوللكرةالحديثللعصرعامةالمعروفةالبداية-

هذهوخلالوحدها،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىمباراةألفأربعمائة

بإرسالالرماةأحدفيهاقامالتىالمراتعددعشرثمانيةرقميمثل،الفترة

دفععنيتخلىأندونبالترتيبالآخرالفريقمنضاربكلواخراج،مثالى

أربعالكرةضربفىالفشلبعدالأولىالقاعدةإلىالذهابإلىالضارب

مهاجمااللعبفىرفاقهيضعأنوبدون،ضربةأيةعنالتخلىأو،مرات

فإن،التوضيحسبيلوعلىخطأ.بارتكابيقومأنالممكنمنالقاعدةعلى

فىمباراةبمعدليحدث)وهوماالبيسبولكرةفىمثاليةمباراةلعبفرص

طوالرعديةبصاعقةإصابتكفرصعنكثيراتقل(مباراةألفعشرينكل

01حياتك

اللاعبتايجرز'''اديترويتفريقرامىأداهامثاليةمباراةهناكولكن

.0102عاممنيونيوشهرأوائلأمسياتإحدىفىجالاراجا"،ا'أرماندو

الآخر،الفريقللاعبىمتتالياخروجاوعشرينستة2''اجالاراجاسجللقد

رجلإلىضعيفةأرضيةضربةوعشرينبسبعالضاربينقيامفىوتسبب

-أجوشىأأجيم1-الحكمقام:واحدةمشكلةهناكوكانت،الأولالقاعدة

210إأمان"خطأ:قائلاوصاح،امتدادهماعلىذراعيهبرفع
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فىالأخطاءافظعاحدبسبب'اجالاراجا"دالمثاليةالمبارةضاعتلقد

الرياضة.تاريخ

الجزءهذايكونوربما،تمامامتوقعغيرمنعطفاالأمورتأخذهناولكن

بالأهمية.واتساماللذكراستحقاقاالقصةأجزاءأكثرهو

شريطشغل،بالحكامالخاصةالملابسغرفةإلى"جوش!22عادعندما

ارتكبه.ماسوءمدىرأىلقدفقط،واحدةمرة-اللعبةوشاهد،المباراة

منالكثيرونيفعلمثلما-صمتفىتمضىالأموريدعأنمنبدلاولكنه

الملابسغرفةإلىمباشرةسارلقدتماما،مختلفامسارااختار-زملائه

ا'."جالاراجامععلنيالقاءوطلبتايجرز'أ،"ديترويتبفريقالخاصلأ

21،ا'جالاراجااحتضن،بالدموعمغرورقتينوبعينين،كالدمأحمروبوجه

البكاء:منموجةفىينهارأنقبلفقطواحدةبكلمةينطقأنواستطاع

10اسفآأأ

بهذاقيامهوادى،تحفظاتأىوبلاشجاعةبكل''جوش!12اعتذرلقد

مثاليةمبارياتهناككانتلقد،الرياضةتاريخفىتغييرحدوثإلىالأمر

بحق.الذكرتستحقمباراةأولكانتهذهولكن،البيسبولكرةفى

وحياة،والموت،الولادة-بينناتنتشرالتىالأشياءمنالكثيرفهناك

يمكنانهونعلم،هذانعلمجميعاإننا.والحماقات،والآثام،بالأخطاءمليئة

والجنونالإحباص!تسببقدأنهارغمأخطائنامنالعظمىالغالبيةالعفوعن

نحومؤقت.علىللاخرين

بها؟الاعترافعندالعصيبالوقتهذابمثلنمر،إذنلماذا

أحدليلةفىسيارتهاصطدامحادثإن0كمثالوودز'أ'اتايجرلنأخذ

الاتهاماتمنلهنهايةلاعددأنهبداماأثارقدمنزلهخارجالأعياد

تنطلقوحيثما،الزوجيةالحياةإطارخارجعلاقاتهتتناولالتىوالادعاءات

الثرثرةسبيلولوعلىحتى،المدينةأنحاءفىالرومانسيةالعلاقاتعنشائعة

أصابعوتوجيه،نشرهاإلىالرقمىالعصروسائلتقسارع،عليهادليللاالتى

تقريئا.وضحاهاعشيةبينبالإدانةوالحكم،الاتهام
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عنمسبقامعذاغامضااعترافاكانلقد"وودز'ا؟فعلردكانماذا

عالمهانهارماوسرعان،خصوصيتهباحتراموالمطالبة"،"مخالفاته

مهاراتهوعانت،زوجتهعنهوتخلت،حولهمنالشخصىوعالمهالاحترافى

0كثيراالجولفلعبةفى

بالطبع.مختلفا؟طريقا"وودز"يسلدأنالممكنمنكانهل

إلغاءتداعياتقبل،العاجلةالأخبارانطلاقمنالأولىالأسابيعفى

نأإلىالعامةالعلاقاتخبراءأشار،أ'وودزا'زوجةرحيلأو،الرعايةصفقات

بمجلةمقالوفى،سريعاالخسائرنزيفإيقافيمكنهمختلفاأسلوياهناك

إيبى'اب12سونوكس'امايكالصحفىاستشهد،جورناء/ل!زنصفوينكسى"

قائلا:العامةللعلاقاتإيها'إم"إتششركةمنفيند'ا

أمامالوقوفعلىالصمتاختاراومعسكره"وودز"أنعن2"فينداتحدثتلقد

":"فينكقالتلقد.ر/نكؤليىناشونالى2/ومجلة"زدإم"تىموقعيفيرماقصة

عنالإعلاموسائلستبحث"تايجر"،منيصدرشىءأىغيابظلفى21

الأشخاصمنالكثيريظهرربما،اليومأخباروبدد،أخرىأماكنفىمصادر

2.االقصةمذهفىبدلوممالإدلاءفىيرغبونالذين

فى12ريليشنزبابليك"كريتيكالبوكالةمدير-كوردر"اتروى2تحدثولقد

تضمنتالتىالأخطاءمنللعديداوودز"2معسكرارتكابعن-فونيكصمدينة

وعدم،الذاتوتبرئةالنفسعنالدفاععلىوالإصرار،الكذباساسىبشكل

فىتظهرالحقيقةكانتالتىالشعبيةالصحفتقاريرعلىللردالاستعداد

02أجزائهابعض

الملا،علىوسريعمخلصاعتذارتقديميؤدىأنالممكنمنكانلقد

لارمزايمثلكانلقد،الصحيحالنحوعلىالواقعأرضإلىإعادتهإلى

الأجواء،تنقيةإلىسيؤدىوالمؤكدالسربعالاعترافكانوربما،عليهغبار

لارتكابمعرضبشر،جميغامثلنا"وودز"بأنللجماهيرالتأكيدعلىعلاوة

منكانلقد،حالأيةعلىجميعانعلمهاأشياءوهذه-وفوضوىالأخطاء،

الشخصياتضمنليكونسريعاالعودةعلىالأمرهذايساعدهأنالممكن

الآخرين.لدىالمفضلة
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-ارويالتىا"ديجيتاللشركةالتنفيذيةالمديرةأصدرتولقد

تقول:الوقتذلكفىملاحظة-اامارتين

145

إيمى'أ

طريقعنالتجاريةعلامتهعلىالبشريةاللمسةيضضأن"وودز'ابيجدركان

الفيديوالمصورةوشرائطتويتر،موقععلىخاصة،الاجتماعيةالإعلاموسائل

ممالامدا،ترويجئاأسلؤبايحملفيسبوكموقععلىحضورهإن.الحقيقية

قدكان....ولوالكواليسخلفيدرومالمعرفةشوقفىومعجبيهمتابعيهيترك

السوبر،النجمشخصيةخلفيوجدالذىالإنسمانلرؤيةللناسالفرصةأتاح

وقعتالتىالأحداثتجاهوالتوقعاتالتصوراتتختلفأنالممكنمنلكان

03مؤخزا

نأبعد12"تايجرزفريقسلكهالذىالطريقهوهذايكنلموللاشف،

لثتشروالشائعاتالأقاويلوظلت،المهنيةمسيرتهمسارالأحداثغيرت

العصرفىالمبدأهذاتجاهلهوتأثيروهذاالأمور،اتهدأنقبلطويلةلفترة

خطأ،ارتكبتاواذ،قبلذىمنأسرعبشكللثتشرالسيئةفالأخبار.الرقمى

بسرعةالأجواءبتنقيةعليكالخبر.انتشارفىتتحكمأنالأفضلفمن

مقنع.وبشكل

للعايةصعياأمرابالخطأالاعترافمنتجعلالتىالأسبابأحدويتمئل

ازدادتولقداعتذاراثلا،تحملهاالتىالرسائلنسيانإلىنميلأننافى

الفورعلىبأخطائنااعترفناواذا.الحالىالوقتفىالنسيانهذاخطورة

أننايؤكدكاملةصفحةفىصحفىبيانإصداريشبههذافإن،قاطعوبشكل

نريدوأننا،بالتواضعنتحلىوأننا،جرحناهمالذينبالأشخاصبالفعلنهتم

الشعورفىالناسيستمرماونادرا،الصحيحنصابهافىالأمورنضعأن

أنفسناتقديمفىمناسثاأسلويانتبعأننايرونعندما،والإحباطبالغضب

رغبتهميبدونالذينالأشخاصعنالصفحإلىنسارعإننا0موقفناوعرض

الفور.علىموقفهمتوضيحفى

"جايسونالبيسيوللاعبتجاهالعامالرأىيتخذ،الحالىالوقتوفى

نأبعد،المنشطاتبتناوليبكى،وهوالفور،علىاعترفالذىجيامبى''
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اللاعبتجاهاتخذهلمامناقضامو!فا،الاهتماممحورالفضيحةأصبحت

تنقيةعلىيعملحتىسمفواتخمسانتظرالذىماكجواير""ماركالسابق

وتميزلتما،حدإلىسريعنحوعلىحياتهأ"جيامبى'ااستمادفقدالأجواء.

'اماكجوايرا'لدىكانبينماعنه،العفوإلىوالإسراعبالكرمالجماهير

عقولمنالعديدففىللامر،تضمميرهتأخيرفىتسببتالتىأسبابهبالتأكيد

صدرهعلىالقرمزىباللون3حرفدائفايضع''ماكجواير"كان،المشجمين

مسيرتهانتهاءمنقرننصفمروروبعد(.سوبرمانمثلبأنهإشارة)فى

وهوماالمشصاهير،بيناسمهوضععنجذابعيذايزاللا،بالنجوميةالحافلة

السابق.فىهتوقغاكان

فاننا،أخطائنامعللتماملأسلوئاوالفموضالتحفظمناتخذنااإذإننا

فىأرغبإننىاأ:يقولكاملةصفح!ةفىصحفئابيانانصدروكأنناسنبدو

كانتماعلىحياتئااستمادةفىنرغبجميعاأنناورغما'0حياتىاستمادة

نأبالفعلالأخطاءنرتكبأنبعدعلينايجبفإنه،الأخطاءارتكابقبلعليه

نأالآخرينواجبمنفليس.سواناالظروفسيغيرمنهناكليسأنهنتذكر

يمودانيستطيعمنفقطفنحن،أنفسنامنهاحرمناالتىالحياةلنايعيدوا

سريغابأخطائنابالاعترافهذايبدأماودائفا،عهدهاسابقإلىبالحياة

حالممم.وبشكل

الرضمامنمعينةدرجةهناكأنهوآخرأووقتفىننساهالذىوالامر

يدمماعدلابالأخطاءالاعترافإنبأخطائنا.الاعترافشجاعةامتلادفى

حلعلىأيضايساعدماكفيزاإنهبل،فحسبوالدفاعالأجواءل!قيةعلى

أصمرع.نحوعلىالخطأفي!هاتسببالقىالممثمكلة

يستطيعكانلأنهالعظيمم".ا'المتواصلبلقبيشت!هر"ريجانا'رونالدكان

إنكارهيمكنلاقوةموضعإلىبالضمفيتسمالذىالدفاعموضعمنالانققال

مرحة.دعابةأوساخرةملاحظةإلقاءخلالمن

الاعتذار.علىالسلسالتعودإنه؟والحقيقيةالمجربةأساليبهأحدهوما

البيتمقريجانا''2سخر،الرئاسةتوليهفترةفىالصعبةالمراحلإحدىكنخلال

04'االبعيدةاليمنىيدنالبهتقومالذىماتعرفلااليمنىيدناإناا:فقال،الأبيض
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منأكثرلذفسهإدانتهيتحملأنالسهلمنأنهيعلم2'''ريجانكانلقد

،حالأيةعلىللتوبيخسنتعرضاننانمر!كناافإذ.الآخرينمنالإدانهتحمل

الآخر؟الشخ!صبهايقومأنقبلحركهبأفضلنقومأنالأفضلمنأليس

الأخطاءلهذهالآخريناستجابة!إن،بهاونمترفأخطاءناندركوعندما

الآخرين0أعننفىسمريفاالخطأليتقلص،وهكذا.لبالمفووالكرمتتسمماعادة

علىبأخطائناالاعترا!نرفضأوالمسئوليةلحملمننقهربعندماأما

ويبدو،بناالم!يطينالأشخاصسكضبمنالمزيدإثارةفىنت!ممببفإنناالفور،

السلبى.والتأثيرالخطورةناحيةمناريزرالتقديرلثموءأن

يمرفلكىارالنااعتتنشرفرصمةلناأتيحهـت!قدالحاضر،الوقتوفى

الآراءنخمدإننا،ذلكعننعتذروأنناالأحنطاءنرتكبأنناالم!ثساركينج!ميع

نكنشمبفإننا،ذلكصكلىمحلاوة،التصرفابهذ!يامناعندم!دهافىال!سملبيلأ

بال!شجاعة.التمحلىمنايت!طلبالملأعلىباخطائناالاعترافلأن،الاحترام

تأملالسر.فىبأحنطائنافعقر!عندماأيضاال!شجاعلأإلىالأمرويحماج

بأخطائهموالزوجاتالأزواجيعقرفأنصعوبةمدىما،الأسم!ريةحياتنا

النظربغضولكن.معدتهفىنفسهالمرءيطمعنانيشبههذاإن؟لبعضهم

علىنمتمدوان،التواضلعطريقنختارأنالمهمفمق،نرتكبهالذىالخطأعن

والشمامع.الصفحقوه

.أطفاللثلاثلأوأما،التموللمجالفىناجحةتففيذيةمدير!2'آن''كانت

تواجهلم،العريقةالهـكلياتإحدىمنالشر!مرلتبةعلىحاصملةوكخريج!ه

الليالىإحدىوفى،أحلام!افارلسمنتزوجتولقد،شىءاى!ىأبذاال!فضل

المدينة.خارجاجتماعفىكانواعندماالمملفىأصدقائهابعضمعخرجت

اتزانها.أفقدهاصماالشراببمضتناول!وقد

خطاارتكباالمصعدوفى،الأصدقاءأحدبصحمسةالمفادرةوقررت

لفشيعا0

الشرابولكقزوجمه.يحبمن!ماكلوكانم!زوخا،منهماكلكانلقد

واسقي!قظت،وحدهاالفراشإلىآن''أ2هبتذ،الفارحالخطأاهذفىأوقعهما

أحلام!ا.فارس،لزوجهاخيانمت!اكابوسعلى
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لنفسها.بهواحتفظتخطأارتكبتلقد،سنواتلشالمدةشيئاتقلولم

وعاطفقها.عقلهاخزانةفىمخبأةالخطأهذاوذكرى،السنونومرت

لحياتهانهايةهذايكونفسوفالسر،هذاانكشفاإذأنهتعرفكانتلقد

مثالية0حياةوتحيا،شىءكلعلىحصلتكامرأة

نظرشىء،بكلزوجهاأخبرت،الأسبوعنهايةعطلةليالىإحدىوفى

،آنا''اتخيلتهاالتىالأفعالردودجميعبينومن.البكاءفىأوبد،زوجهاإليها

بينها.منالفعلهذايكنلم

ومعبعضهمامعالاثنانتحدث،التاليةالعديدةالأسابيعمداروعلى

العميق،بالحزنيشعرزوجهاكانلقد.الدينرجالأحدومعأصدقائهما،

آخرشىءهناككانولكنةكمداينفطرقلبهاكان،حزنهمندقيقةكلومع

أصدقاؤهماعلموعندما،ترتديهكانتالتىالمثاليةقناعإنه-أيضاهوأصيب

منتلقتلقد-الحسبانفىيكنولمحدثمماتماماذهلت،ا'آن'افعلتهبما

0والنفرانالصفحالآخرين

يكنلمخطاهاإن،تحريرهاقوةبالفعلتمتلكالحقيقةأناكتشفتلقد

فتحتالعفو،وراءوالسعىبالخطأاعترافهامعولكن،بالطبعتبعاتدونليمر

بالأمانفيهاشعرتنظروجهة،لحياتهامختلفةنظروجهةأمامالبابآن"'أ

لشاقبلالفرصةنفسهامنحتقد''آن'اكانتولو،مثاليةغيرإنسانةلأنها

كثيرا.لهاأفضللكان،الاعترافاهذمنسنوات

الكافيةالشجاعةنمتلكأنشريطةجميغالديناتوجدالنظرهذهوجهةإن

ويقوم-الأخطاءارتكابعنيدافعأنأحمقشخصأىفبامكانلتفعيلها.

القمةفوقيضعكبأخطائكالاعترافولكن-بالفعلبذلكالحمقىمعظم

بالبهجة.الإحساسويمنحك

المناقشةفىالرياضةعالمفىالعاملونانخرط0102،عامنهايةفى

سبورتسلملممجلةستختارهاالتىالشخصيةحولالسنةنهايةفىالمعتادة

لاعبإلىالشرفهذاذهبولقد،'االعامفىرياضىاكأفضل1/ليستورليذلم

تهدلقياا'بريسدرو''عبللااا'سينتسنزأورليا'انيوفريقفىلربعىالظهيرا
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لقد.باولالسوبربكأسنحوالفوز،مضىفيماالحظسيئكانالذىلفريقه

موفقا.اختيازاكان

نايعتقدكان-.3*عولسأهولولهحموقعمن-هارى'ا''كريسولكن

ذلك.منبدلاالجائزةهذهعلىالحصوليتشاركاأنيجبكانرجلينهناك

فليس،الحقيقيةالرياضيةالروحعنالتحدثعندانهارىا'إننى:فيقول

فىأ'هارى'اومضى.يونيومنالثالثليلةفىحدثمانتائجيشبهماهناك

الريح،مهبفىضاعتالتىالمثاليةالمباراةعنآنذاكالمشهورةالقصةسرد

:الختامفىوقال

،أخرىمرة"إنديانا"و''تايجرز''فريقالعبتقريثا،ساعة16مروربعد

إلىللذهاب"جالاراجا"اختيارتمعندماالمباراةقبلحدثالمهماللقاءولكن

ينتطرهاجوشى"2كانلقد.الفريقتشكيلبطاقةيسلملكىالملعبمنتصف

الروحلحطاتأعظممنواحدةفىوتعانقاالرجلانتصافحوقد،هناك

الرياضةعالميشهدهالمالتى-للمشاعرواثارةوعاطفيةإلهافا-الرياضية

تعلمعلىتساعدنالكىومراتمراتنسترجعهاأنتستحقلحظةإنها،قبلمن

بسهولةالظروفتساعدعندماوالكرامةالتفوقروحاستحضارحولدرس

تمافا.مختلففعلردإصدارعلى-والعصرالوقتهذافىخاصة-

اناا'اسف.شىء:كلتعييرقوةتمتلكانكلمتننأوكلمةإن،إلهىيا،أوه

.أاسفآ
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+ء24الكلاسيكىكتابهفىماكسولل"0سى''جوقالقيادةخبيركتب

ما...دائماالناجحون''القادةءلم"!آك!ء!لم:يكثأ!صرعهفي34/ي!ء4!ءصر

لطيفةبطريقةفيهالبدءيكنلمموقفايذكرثم".المبادرةزماميأخذون

"ماكسويل"كانعندما0أيضابشدةبهويوصىبل،فحسبضرورياأمزا

تعانىعبادةدارفىالقيادةيتولىلكىتعيينهتمصفيرا،شا"بايزاللا

رجلاهناكبأنإخبارهوتمأوهايو،بولايةلاتكستر،مدينةفىالمشكلات

،العبادةدارفىالمنتخبالقائدهوكانبوتز''"جيميدعىوضخمامخيفا

يشتهر"جيما'بأنإخبارهتمكما.المؤسسةفىتأثيراالشخصياتأكثروكان

بعضفىالعبادةداريقودكانأنهلدرجة،اللياقةعلىخارجةبسلوكيات

الخاطئ0المسارنحوالأحيان

مكتبه.فى''"جيممعلقاءهوترتيب"ماكسولل"فيهفكرماأولكان

نحوعلىفهمهايساءحتىأومربكةلحظةهذهتكونأنالممكنمنكانلمد

مسئولايستدعىعاماوعشرينخمسةالعمرمنيبلغمبتدئفشاب-فظيع

استبمدا'ماكسولل''ولكن-لمقابلتهعاماوستينخمسةالعمرمنيبلغكبيرا

متواضعبحديث'اماكسولل'اوبدأ،"جيم'اجلسالفور.علىالفكرةهذه

وكان،العبادةدارفىالمؤلرالشخصهو'اجيم"كانلقد.الموقفعن

نأأ'ماكسولل"اقترحفقد،ولذلك.ضدهوليس،معهالعمليريد"ماكسوللا'
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القراراتواتخاذالمشكلاتعنللتحدثالغداءعلىأسبوعكلمرةيتقابلا

يخصقرارأىأتخذلنفإننى،هناالقائدأننى"رغم"ماكسويل'ا:قال.معا

نأ....فيمكننامعكالعملبالفعلأريدإننىأولا.معكأناقشهأنبدونالناس

0'اقراركالقرارولكنالدار،هذهفىمعاعظيمةبأشياءنقوم

أ'جيمأ'ينبس"لمقائلا:''ماكسويل''يوضح،كلامهمنانتهىأنوبعد

نبعمنيشربلكىووقف،الصالةإلىومشىواقفا،نهضلقد،شفةببنت

واقفا"'اجيمانتصب،طويلةفترةوبعد،وانتظرتالخارجإلىتبعتهوقد،الماء

ثم،وجنتيهعلىتتساقطوهىالدموعرويةمنتمكنت....وقدبجسمهودار

01'أ'أبجانبكأقففأنا،علىالاعتماد''يمكنك:وقالبقوةاحتضننى

إلىنميلماكثيزاونحن،والمودةاللطفسوىيجلبانلاوالمودةاللطفإن

مشاعرنحملعندما،نظرهوجهةمنالأموررويةأوشخصأىمعالاتفاق

مشغولا،شخصاهناكبأننشعرعندما،ذلكمنالنقيضوعلى.نحوهالود

المشاعرمبادلتهإلىنميلفإننا،والمودةاللطفبمبادلتنامهتمغيرأو،فظاأو

التقيتقدكنتسواءعليها،التغلبيجبصعبةعقبةوهذهنفسها.الفظة

طويلة0فترةمنذتعرفهكنتأو،قصيرةفترةمنذالشخصاهذ

يضبطأسلوبهناكفليس،التفاعلاتببدايةالاهتمامنبدىوعندما

الشخصلوكانحتى،الخلقودماثةاللطفمنفاعليةأكئرنحوعلىالإيقاع

رسالةالودودةالتحيةوترسل.الغضبأو،الإحباطأو،للالممصدراالآخر

وتحمل'ا.للغايةقيمفأنت،الثمينوقتىمعكأقضىأنتستحقإنك'ا:مفادها

منا.الكثهرونيتخيلهمماأكثر-هائلةقوةالرقيقةالرسالةهذه

شانر""ديفيدالمؤلفيروى،ءكم+ءكأءكايسورعهء!+!"حكتابهفى

أحدساعدهحيث.2لطيفةبطريقةللبدءالهائلةالقوةعلمتهرائعةتجربة

الحديثةاليابانيةالقتاليةالفنونأحدلتدرشىالعملعلىالقدامىأصدقائه

للفنونسنوماس"-"أسبينأكاديميةفىآيكيدو""كاىباسمويعرف

كلورادوولايةفىمكانوهو"،كاونتى"بيتكينطريقعلىيقع،العسكرية

إس."هانترالأمويكىالصحفىترشحعندما،0791عامفىشهرةنال

''؟لةعغعاسمعليهاأطلقالتىالحملةفى،العمدةلمنصب"تومبسون
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علىالعقاقيرتداولتقنينإعادةعلىللعملمتجهةكانتالتى،ءطحا+"،

خضراء،مروجإلىالشوارعأسفلتوتحويلالشخصهى،الاستخداممستوى

"أسبين"مدينةتسميةواعادة،الجبالرؤيةتحجبالتىالمبانىتشييدومنع

المستثمرينلردعوذلك،(الخصبةالمدينةأى)'أسيتى"فاتاسمهاليصبح

ولكن،العامذلكفىالانتخابات"تومبسون"خسروقدفيها.التلاعبعن

علىكانولكنه،للجدلإثارةأقلآخررجلامامالطريقمهدتآراءه

"ديكهوالرجلهذاكان.العمدةيصبحلكى،التجديدمننفسهاالدرجة

"بوك"سيسيلابرويةيستشهدبيةالانتخاحملتهإعلانكانالذى،كيناستأ'

بقدرحمايتهيجباجتماعىخيرهىالثقة"إن:--والتىالاجتماعيةللقيم

الماء"03وشربالهواءاستنشاقعلىنفسهحرصنا

تطبيقتفاعلاتيحكماأنيجبوالمودةاللطفأنيعتقد'اكيناست"وكان

مرتكبىأو،بالعنفيتسمونمجرمينعلىيشتملالأمركانسواء،القانون

كانت"لقد:يقولأشانر"2كتبوقدالإحياط.يعانونالذينالمرورمخالفات

ولاسخيفةأنهايرونالكثيرونكانمبادرةوهىللتغيير،جذامهمةمبادرة

وكان".بثقةطريقهفىيمضى"كيناست"كان،ذلكلها.0..ورغمضرورة

.آيكيدو-أكاى2رياضةلتعلمطلابأولضمنونوابه"كيناست"العمدة

يصبحلكىساعدهوقد"كيناست"نوابكبارأحدهوبروديسا'ا'بوبوكان

باهرةسمد4ببناء"بروديس"النائبقام،ذلكوقبل."كاونتى"بيتكينعمدة

.والمودةباللطفيتسمنحوعلىشىءأىفىبالبدء

للشرطىنموذجيةصورةيمثلوكان،مهيببحضوريتمتع"بروديس''وكان

فلم،الناسمعلسلوكهوفعالامطلقاتناقضايمثلحضورهوكان،الجادالقوى

يبرزحدثوهناك،صعويةالمواقفأشدخضمفىحتىصوتهبرفعأبدايقم

ذلك.علىمثالخير

وصلته،الشرطةدورياتلإحدىمديرا"بروديس"النائبكانعندما

محلىمطعمفىالزبائنكليحتجزمسلحارجلاهناكبأنسريعةرسالة

لمسرحوصلمنأولا'بروديس'أوكان.كرهائنتافرين"كريكا'وودىيسمى

الرجلفزولجة.الموقفبملابساتعلماأحيط،المبنىخارجومن،الأحداث
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وبدلا.المطعمفىرآهاالتىابنقهزيارةمنتمنمهكانت،عنهانفصلتالتى

الرجل.اهذبداخلماشىءثار،هدوءبكلالتحيةإلقاءبمحاولةالقياممن

0لأوامرهالامتثالعلىالمطعمبداخلمنجميعوأجبر،مسدسافانتزع

مختلف0مساراتخاذوقررالخطر،بتقييم"بروديس"النائبقام

بالودالشمورومع0مسلحغيروهو،نحوهادئعلىالنافذةمناقتربلقد

ثم.المبنىإلىبالدخوللهالمسلحالرجلسمح،النائبجانبمنوالطيبة

فىالتفكيرمنهوطلب4مهذبةبطريقةالرجللمخاطبة'ابروديس"تقدم

مرةابنقهرؤيةمنحرمانهإلىالن!ايةفىتؤدىربماالتسأ!الهعواقب

الأبد0إلىأخرى

المنطقيةومناقشته،الهادئ"بوب"سلوكأدىالقد2:يقول'اشانر''كتب

المثمديدبالغضبالرجلشعورمعالصادقوتعاطفه،الحقيقيةللمشكلات

بأنإدراكهادازدا'،'ابوبمعتحدثكلماالرجلوكان،الرجلاهذت!دئةإلى

وفى،نفسهمنالفضبإلىيرجعيجتاحهكانالذىالغضبمنكبيراقدرا

تم!اما..00الرجلسلوكتفيرلقد.الأرضعلىالسلاحالرجلوضع،النهاية

رجالكليجعلسوفاليدينمقيدوهوالمطمممفادرةأنا'بوب"لهوشرح

وأ12"بوبيتعرضلنوبذلك،بالارتياحيشعرونبالخارجالقانونتطبيق

الأمروانتهى،الرجلواستجابعليهما.النارإطلاقخطرإلىبهالم!ثشبه

2104سلميةبطريقة

رسالةتكتبلكىفي!اتجلسالتىالتاليةالمرةفىالقصةهذهتذكر

ستيدأهلالفضب.أوبالإحباطالشمورف!لكتسببلشخصإلكترونية

إلىوتنتقلالأمور،زماه!لتولىعواطفكستتركأم،ولطيفةمهذبةبطريقة

الاخرالشخصحياةعنتسأللكىاللحظاتبمضلممتأخذهل؟الصراع

الاهتماماتبمضخلالمقعلا!ةممهتبنىحتىأو،العملفىموقفهأو

فسوف،لطيفةبطريقةبدأتاإذإنك؟نفسكعنشيئاتخبرهبأنالمشتركة

إذاخاصةإليها،تسعىالتىالإيجابيةالنتائجعلىحصولكفرصتزداد

الوقت.ذلكفىخلافعلىالاخروالشخصأنتكنت
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ي!بولكق،الرجلهذاأحبلا"إننىمرة:ا!ذ'ألينكولنا'إبراهامقال

'ا.أفضلنحوعلىأعرثهأنعلى

مهماشيئاتكونلسمو!واللطضبالودتتسمعلاقةب!ناءأنتعتقدكنتاإ!

!أالر!عائل،بكلذهبأنالمحتملىغيرفمن،معيفةنتيجةتحقيقسبيلفى

صحدوديةبسبباوهذ"ابعيدللتواصلالقصميرةالأخرىالأشكالأو،الدردشة

ممثماعرك،تدعمالتىاللفظيةغيروالإشاراتالصوتنغصاتوغياب،المجال

همععا0امرابالودالإحصاسلنضلالضرورىالتوامملمستوىخلقيجعلمما

وسيلةاصمتضدم،الأقلفعلى،ممكناأمواالمباشرةالمواجهةتكونلاوعندما

الزهنلمعيارطبقاا!ودهنممثطصستوىلنقلاللازمينوالمجالالوقتلمنحك

أل!0آنذالبضمريةالعلاقاتيحك!كانوالذى،2كارني!عىا21فيهيعيعثىكانالذى

الحانهة،الابت!ساهة!تأئيرلت!مظالمالوقتمنومؤيداإلبداعايثطلبالأمرإن

به.القياميمكنأمرولكنه،القويةوالمصهافحة

+ءكلأ!ولكلعابمؤالففينارتشوثه""جارىالرأىاهذفىمعهويتفق

!ادةهنالاجتماسكيةالإعلامويمسائلتقطلب21فيقولى:،ول"ح!ولهح!5حمي

الصفيرة"0المدنفىالمحلالتأصحعابمثلالتفكنيريبدأواأنالأعمال

الم!ىصكلىالتقدمعلاماتوتجفبالمدىالبمالدةإلفطروجهةتبنىيعنىومذا

تعلمإعادةإلىوالشوكاتالاعمال!ادةيضطرسوفالقصير..0.باختصار:

مشروعاتهمبفاءفىوجدالماأجدأدناجيلاسقخدمهاالتىوالمهـاراتالأخلاق

التىالشوكات()!غيبها....ووحدماالمسلمالأهورمنواعتبارها،الخاصت

الطرازقديمةبطريقةأخلاقهاعلىوالوداللطفإضفاءكيفيةفهميمكئ!ا

06منافسةبهموقضأىفىستفوزالتىمى-ص!مادقولشكل-

ويلقونؤين!ةأم!ىفىصنازله!يغادروقفيهالذالسكانعصرأتىثم

لهممداجاتضاعأىوكاقالصعل،إلىطريقهـم!ىومميل!ضوفهمنكلعلىالتحية

وليسبزيا!تهلتقومأنهيع!نىبمفمخصىالاتصمالوكاق،بحقاجتاعئاحدثا

الكلرءتغطىالتصاريةتعاهلال!اأنورغم0الهاتفعبرمحادثتهم!ود

هقيذالفلا،ندوةأكثرالمملصومىالاق!صمالوتجملى،الحالىالوقمتهفىالأرصمية
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أماملوكانوابهاستعاملهمكنتالتىنفسهابالروحالآخرينتعاملأنالمهم

كلمعنتحدثإننا'أ:المتناميةإمبراطوريتهعن'ا"فينارتشوكيقول.ناظريك

علىالليلةتلكفىمنزلهفىالشخصذلكبجانبالجلوسننوىوكأننافرد

نايجبحيثماالمسئوليةأعباءتضعفهى؟مناسبةنظروجهةإنهاالعشاء"07

الرسالة.مرسلكاهلعلى-مناسببشكلتكون

وضعهوالناسمنالكثيرفيهيقعالذىالخطأفإن،الحالىالوقتوفى

استجاباتنستخدمإننا،الرسالةمستقبلكاهلعلىكاملةالمسئوليةأعباء

وأمناسباأسلوبانتبعكنااإذمايحددوحيدكمقياسالآخرينأفعالوردود

جانبين.منخطرةخطوةفهذه0لاأم،جيذاانطباغانترك

فىالدوافعدورفىالتفكيرفىالكسلإلىهذايؤدىأنالممكنمناولا:

الوحيدهوالمقياسعظيمةاستجابةعلىالحصولكاناواذ،الفعالالتواصل

وأ،محرضينأو،مضيفينإلىلممهولةبكلعندئذسنتحولفاننا،للتواصل

انتباهستجذبالتىالتاليةالحيلةعلىتفكيرنايقتصر،منتجاتسماسرة

بالاهتماممقارنةالقليلتساوىتصيبناالتىالصدمةقيمةإن،الآخرين

.الصادقبالتواصل

وربما.ايةالبدفىوخاصة،مخادعةالاستجاباتتكونأنالممكنمن:ثانيا

المشاركةعملياتمنالكثيرجلبإلىتويترموقععلىالتغريداتإحدىتؤدى

الذينالأشخاصأنيعنىلاهذاولكن،واسعنطاقعلىالتعريدةبتلك

معجبينأولكأصدقاءإلىتحولواقد،الآخرينإلىرسالتكبثيعيدون

ربماأو،الرسالةتلكمنيستفيدربماآخرشخصفىيفكرونفربما0بك

شخصفىيفكرونربماأنهم،ذلكمنوالأسوأ،المنتجفىالتفكيريريدون

المعرفة،إلىافتقاركبسببمنكالتهكمأوعليكالضحكيشاركهمقدما

تصاعدإلىالإنترنتعبرتسويقحملةتؤدىوربما،اللباقةأو،الصدقأو

إلىالمطبوعةالإعلاموسائلفىحملةتسببربماأو،الموقعفىالمرورحركة

يعنىلاهذاأنيدرفونالعقلاءالأعمالرجالولكن،صحفيةضجةإحداث

أواصرها.توطيدأوالعلاقاتبناء
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الاستياءيثيرفالاهتمام،والاهتمامالانخراطبينكبيرفارقهناك

ماوكثيرا،والودباللطفيوصفأنمنأقلمنهاوالكثير،الطرقمنبالعديد

المستخدمةالأساسيةالانفعالاتلأن،سطحىبمستوىوينتهىالاهتماميبدأ

.الامتعاضأو،الدهشةأو،الفضولفىتتمثلقد

منالاستفادةتت!احيثعمقا.أكثرمستوىعلىالانخراطيحدثبينما

هومفهومالأساسيةالقيمجميعبينالمشتركوالشىء،للمرءالأساسيةالقيم

معسخرطعندمامعه،العلاقاتإقامةيستحقالمرءهذاأنفىالتفكير

شخصأنهمفادهابرسالةإليهتبعثفإنك،لطيفةبطريقةآخرشخص

لك.صديقاتدعوهأنتودشخصوأنهمعه،صداقةعلاقةإقامةيستحق

"08الصداقةيحصد،الوديزرعأمن2:السببلهذاالأمرهذاويحدث

الآخرين،دوافعسطحوتحت،الضجيجخلالصوتكيسمعأنأردتاواذ

الأولفالانطباع،ودودةبطربقةتبدأأنعليك،اتجاهكفىالتحركاجلمن

أعلىبهيأتىآخرشىءأىمنأكثربالذكرجديرالطربقةهذهتحدثهالذى

.الأرضوجهعلىاستفزازاأكثرهماو،صوتاالانتباهجاذبى

القدمينحافىصبياكانعندما-"كارنيجى"قرأ،مضتسنواتمنذ

ولايةمنالغربىالشمالفىريفيةمدرسةإلىللذهابالغابةعبريمشى

لقوةواضحةتذكرةتمثلوهى،والرياحالشمسحولتدورقصة-ميسورى

الآخرين0بثقةالفوزمبدأ

ا'سأثبت:الرياحفقالت،قوةالأكثرأيهماحولوالرياحالشمستجادلت

اننىاكاتحدمعطفا؟يرتدىالذىالعجوزالرجلاهذترينهل.الأقوىأننى

".تستطيعينمماأسرعمعطفهعنهأنزعأنأستطيع

أصبحتحتىواشتدتالرياحوهبت،سحابةخلفالشمستوارتوهكذا

العجوزالرجلازداد،الرياحقوةاشتدتكلماولكنالإعصار،منقريبة

بمعطفه.تمسكا

،السحابخلفمنالشمسأتتثم،واستسلمتالرياحاتهد،النهايةوفى

ونزع،وجههمنالعرقالرجلمسح،وعندئذالعجوز.للرجلبطيبةوابتسمت
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أكثريكونانمادائماوالوداللطفبأنالرياحالشمسكرتذثم.معطفهعنه

.والإكراهالغصبمنقوة

يعتمدوالمكافآتالجوائزحصدأنفيهيبدوعصرفىمناسبدرسإنه

تعنىالجوائزهذهمثلإنوالانتشار،،والسرعة،الحجممنقدرأكبرعلى

يتمأنيجبالعمرطواليمتدالذىفالانخراط؟الطويلالمدىعلىالقليل

علىتعمللماواذ،المتبادلةوالثقةالمشتركةالمنافعمنمستمرةبصورةدعمه

ضمانيصبحالود،مشاعربإظهارالبدءطريقعنمنهمالكلأساسبناء

المحاولاتمنبالعديدقمأو،كثيراانتظر.الأياممرورمعصعباأمراالاثنين

التحدثتحاولوأنتحياتكبقيةتقضىوسوف،الانتباهلجذبالسطحية

نأيجبالذىالمكانهوليسوهذا،معهعلاقةإقامةحولالآخرالطرفمع

الآخرين0منالالتزاماستجداء-الإطلاقعلىفيهتكون

والاقلوبنا،فىبالانخراطنشعرأن"يجب:يقول'افينارتشوك''كتب

أسلوباكتشافعلىالناسقدرةمنالتقليليمكنكالأمر.00.فلاينجحلن

يفسركبيرسبباهذإن0ميلمليونبعدمنولوحتى،فيهروحلابيروقراطى

مجالفىانغمستعندماالشركاتمنالكفيرواجهتهالذىالذريعالفشل

ا'0!الاجقماعيةالإعلاموسائل

واللطف0الودبإظهاريبدأبالأصدقاءالفوزإن
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بألفةالإخرينمحتواص

المشاعر.وشاركهم،سبيلهمواتبع،وصادقهم،الآخرينأحبب

نتبادلأنقبلالآخرينمعوالألفةالانجذابينشأالرقمى،العصرفى

والقواسمالصداقةكانتكارنيجى"،'2عصلروفى.الأولىالتحيةمعهم

،وتتحدثانآخر،شخصمعتلتقىفأنتجنب.إلىجنياتسيرانالمشتركة

أواصرتعميقإلىيؤدىالذىالإعجابمعهاينتجمشتركةأرضيةوتكتشفان

واتويتر،موقععلىيتابعونكالناسفإنالحاضر،الوقتفىأما.الصداقة

بآخرإعجابهميبدوناو،فيسبوكموقععلىنفسهامجموعتكإلىينتمون

0الإطلاقعلىمنهمبأىتلتقىأندون،اليوتيوبعلىوضعتهمصورمقطع

بالفعل.شخصبأىتلتقىأنقبلوالألفةالانجذابأواصرتمتدماوكثيرا

والتى-نحبهالاوالتىنحبهاالتىالأمورتفاصيلفىالخوضومع

الإذنونأخذنعطىفاننا-والقبولالرضاوعلاماتالرقميةالمفاتيحتتضمن

نقاطفهناك،فقطوالألفةالانجذابعلىاعتماداالاختلافأوللاتفاقإما

الذينللاشخاصالنفوذوفمنحننجذبماوكثيزاللتنافر،ونقاطللانجذاب

هائلاتعزيزاهذايكونأنالممكنومنالأمور،منالكثيرفىمعهمنشترك

التأثير.منالكتيربهايوجدائمةدعلاقاتلبناء

الكثيرامتلاكفىالتفكيرفيمكئك0الجذبقانونعنهنانتحدثلاإننا

يحدثلنولكن،عليهمالتأثيرمنكبيربقدرتتمتعالذينالأصدقاءمن
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عليهاو/لحفاف/لآخرينثقةكسبكيفية

.العلاقاتتلكلبناءهادفحقيقىبتصرفتقملمإذاالتفييرمنكثير

أ'قانوناسم2'ماكسويلسى."جونالمؤلفعليهأطلقعماهنانتحدثإننا

'أ.المغناطيسية

عنيبحثونمادائماالناجحينالقادةإن'ا:يقول'اماكسويل"كتب

".الجيدينالأشخاص

ما؟الحالىالوقتفىعنهتبحثالذىالشخصطبيعةتعلمهلالأمر.فىفكر

؟الأشخاصهؤلاءبهايتمتعالتىالمواصفاتوما؟المثاليينللموظفينتصور&

بماتهتمهل؟قادةعنتبحثهل؟والمبادرةبالجرأةيتسمواأنمنهمتريدهل

،والانالعمر؟.0.منالستينياتأو،الأربعينياتأو،المشرينياتفىكانوااإذ

ستحصلالذينالأشخاصممتريدممالذينالأشخاصأنسيحددالذىما

الدهشةتصيبكربماتريدما؟التىبالمواصفاتيتمتعونوأنهمبالفعلعليهم

لاعليهمتحصلالذينالأشخاصإن،تصدقلاأوصدق.الإجابةتعلمعندما

.1عليهأنتماوفقيتحددونإنهم،تريدهماوفقيتحددون

الشخصيةالسماتمنكلعلىيصحوهذا-تقعأشكالهاعلىالطيورإن

الأفضلية0نحققأنالحالىالوقتفىيمكننا،ذلكورغم،المشتركةوالقواسم

وفى،ماشخصاىمعنتعاملأنقبلابالانجذأواصرمنالتحققفيمكننا

التأثير.لإحداثطريقخيرالاستهلاليةالخطواتتعتبر،الرقمىالعصر

وأ،بوكالفيسموقععلىنفسهامجموعتكإلىماشخصينضمفعندما

عليك.يوافقإنهاأوفإنه،الإلكترونيةالمواقعأحدعلىيعلقأو،مدونتكيتابع

علىالتأثيرأردتإذاعليهالحفاظعليكيجبقوةموضعفىيضعكوهذا

الشخص.هذا

يحدثفإنه،بالفعلالرفضهذاويقصدما،شخصيرفضكوعندما

دفاعى،موقففىالشخصهذايضعمماالأفعالردودمننفسىشلال

ويقصد،عليكالشخصهذايوافقعندماولكن،للانسحابالاستعدادمع

معك.قدفاللمضىوانفتاحقبولموضعفىيصبحفإنه،بالفعلالموافقة

-التفاعلاتبدايةفىعليهاتحصلالتىالموافقاتعددزادكلماوهكذا،
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قدرتكفرصزادت-نحوكبيرعلىالنهائىبالعرضترتبطلالوكانتحتى

الطريق.طوالمعكللاتفاقاستعدادعلىالآخرالشخصتجعلأنعلى

بها.تبداعندماو!سزاسهولةأكثريصبحالموافقةعلىالحصولإن

خلاله.منحوازانبدأأنيمكنناإيجابىموضع-واضحةفرصةفلدينا

الأشخاصمعللتواصلأمامناالمتاحةالفرصمنوالكثيرالكثيرتوافرومع

أيةفىالبدءأعذارتتضاءل،لنقولهلديناوبماعليهنحنبمايهتمونالذين

خاطئة.بطريقةمحادثةحتىأوعلاقة

عناصرهاتدفعلكىالقوةتمتلكالمؤسساتفانذلك،علىعلاوة

ولقد،المجتمعتأثيرعلىتمافاتعتمدالتىالموافقةعلىللحصولالأساسية

التشعيلنطامأطلقتعندماجيذاالأمرهذا''مايكروسوفتأ'شركةفهمت

.7''اويندوزا

عقبلهزة"مايكروسوفت"،الدملاقة،الحاسباتشركةتعرضتلقد

التشغيلنطاموهوأ'،فيستاا'ويندوزالتشغيللنظامللسخطالمثيرالإطلاق

للدخولمستعدةكانتالشركةولكن.العالممستوىعلىللتهكمتعرضالذى

منالشركةتعلمتحيث117""ويندوزالتشغيلبنظامأخرىمرةالمعركةإلى

معهاومستخدميهاءهاعملاتشركأنعليهايجبكانفقد،السابقةتجاربها

اية.البدفىموافقتهمعلىتحصلأنالشركةعلىيجبكانلقد،ايةالبدمنذ

فىالمحتملونالمؤثرونالأشخاصوهممشجعينلهاتجدانعليهاتوجبأولا:

الشخصى.الحاسبمستخدمىمجتمع

"تيدوبيرنوف""جوشالمؤلفانيستكشف،4ء!ءكثأهكليرىكتابهمافى

مرةالحلبةالىالعودةأجلمن"مايكروسوفتا'شركةإستراتيجيةسكادلر"

ثمتجهاالتى"ماك"لأجهزةالبارعةالتجاريةالإعلاناتولمواجهة.أخرى

"مايكروسوفت"لشركةالشخصيةالحاسباتتصوروالتىا'أبل'أشركة

،المعقدةالحسابيةالعملياتمعتتعاملوعتيقة،وعقيمة،عاجزةأجهزةبأنها

بعنوانالتىالفيديومقاطععلىالحصول'أمايكروسوفت'اشركةالتمست

وقامت،يوتيوبقناةطريقعنالمستخدمينمنمباشرةثح"أ"ء"حع

التسويقيةلحملتهاقويةبدايةلإحداثمعاالمقاطعهذهبتنسيقالشركة
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"وشدوزمنتجريبيةنسخةأطلقتوعندماالعملاء،رضاعلىتعتمدالتى

علىالراجعةالتغذية!لعرفةالشركةسعت،المستهدفينللمستخدمينا'7

والمنتديات،المناقشةومنتدياتفيسبوك،وموقعتويتر،وموقع،المدونات

الشركةوضعت،السوقيةالنسخةلإصمدارواستعدادا.الأخرىالاجتماعية

والمنصاتالمواقعاستضافتهاالتىالممثماركاتمحتوىعنمعتدلةراجعةتفذية

موقععلىصفحت!اوعلىموقمها،علىالراجعةالتغذيةوقدمت،الأخرى

يقومونمستخدمينوجودفىهذاساهملقدآخر.مكانكلوفى،فيسبوك

جزئيةكنتيجةصمم7"وشدوز21انمفهومعلىالضوءوتسليط،بالإعلانات

ولا94،ح4ول4ولا*34"ها'7ه!الشعاركانلقدء0العملالاقتراحات

.(فكرتىكان7""وشدوزوشخصىحاسب)لدىأى43"ا'ول143ح4

إلىمشجعيهادفعكيفيةفىتتمموالقاضيةالضربةكانت،ذلكورغم

فرصةالشركةوقدمت،الآخرينمعومشاركته7''،"وشدوزبالاحقفاء

بأهميتهم.يشعرونجعلهممما-لمشجعيها

لإقامةالتسجيليمكند7"،"ويندوزالتشفيلنظاممشجعىمنكنتإن

شركةترسلسوف-النظاملهذاالجديدةالمزايالعرضمنزلكفىحفل

فىالحفلفرصحولالحديثوانت!ف!ر.00.اللازمةالأجهـزةا'مايكروسوفت"

عشراتاشتردطويلوقتمروروقبل،الاجتماعيةالإعلاموسائلأنحاءجميع

نأ"مايكروسوفت"شركةوقدرت،دولةعشرةأربعمنالناسمنا!تلاف

2والضيوفالمضيفونذلدفىبمن،شخصألفثمانمائةستضمالحفلات

الممكنمنكانفيستا"،"وشدوزبهاصمدرالتىالطريقةفىالتفكيرعند

ولكن،البدايةمن217"وشدوزالشخصيةالحاسباتمستخدمويرفضأن

عليه.يوافقونجعلتهمامايكروسوفت"2شركة

أكثرالمستوياتفىوالألفةابالانجذجسورنمدفاننا،بالموافقةأنبدعندما

هناكيظلأنيجبتأثير،إلىوالألفةالانجذابيتحوللكىولكن،أهمية

منالتفاعلنرىأنعلىباستمرارقادريننكونأنيجب،التعاطفمنأساس

.الانجذابلنقاطالحقيقيةالقيمةندردحتىالآخريننظروجهة
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الاجتماعيةالإعلاموسائلتقدم!االتىالفرصمهـنالاستفادةمنوبدلا

االستوىهذاعلىوالحفاظالبدايةفىالموافقةعلىالحصولعلىللمصماعدة

،الآخرونيريد!االتىالأمورنتجاهلماغالبافاننا،الالتزاممنالضرورى

نعم)'ا،"نعما:القولعلىحثهممهـنوبدلأ،المنمقكلامنامنبوابلونمطرهم

الإعلاموسائلخبيرويطلقا'.توقضااتوقفأ1قول:علىنجبرهمفإننا

مهـنعنيفةثلجيةعاصقةتساقطهذاعلىا'بروجاناكريس2الاجتمامحية

المواصل:لمالوجلدرليجئاتساقطاوليس،العمل

للتسويقالتقليدىالمالمففىإلاتصالات.كثرهعلىوالعلاقاتالمحادثاتتعت!مد

دعوةتوجيهاو،ماشىءطلبأجلمناتصالكلالناسيستخدم،والتواصل

....فهذهالاجتماعيةالضمبكاتفىالنحومذاعلىتسعيرلاالأمورولكن.للعمل

علاقةيقيمأنيختارشخصأىمعبالتواصلالإذنلمنحكموجودةالشبكات

مجموعةولكنالكثير،تعنىلافرديةخطوةفكلممدرجة.عملية....إنهامعك

شىء03كلتمفييريمكهاالعمل

تبدأأنأردتاإذمعهملوا!ملكفىيريدونهماللاخريقتوفرأنيجب

منعالبمسمتوىستفوزفقطوعندهااستمرارها،علىوتحافظبالموافقه

عنالحديثهذاكانسواءبثقهللاخريقتت!دثأتلكتتيعالتىالثقة

قضيه0او،خدمةأو،منتج

خارجت!طبيقهعندالأهميةمهـننفسهالقدرعلىالمبدأهذافإنوبالطبع

نسخةإر!ممالسياسةتتبعصحفيةشركةهناككانتالرقمى.المالمنطاق

قدصحفهـمأنهنللشمكوىيتصلونالذ!نللعملاءإصداراتهامنجديدة

أسعارارتفاعفإن،الوقتمرورمعولكن،العاصفالطقسجراءتضررت

الماليةالناحيهمنالمستحيلمنجملالاشتراكاتعددوانخفاضالبنزين

كانتمالعملائهاالمثلركةأرسلتفقد،ولذلك،العملهذافىالاستمرار

النحؤاهذعلىيبدأالخطابوكان.للغايةودودخطابأنهتعتقد
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لملعميل،عزيزنا

لملجريدةتضررتحالفىبدليةجربدةإرسالفىنستمرلنإننا

لملطقس.لشبببقاساهارسلناألملتى

الخطابنهايةفىكتبتثمسياستها،تفييرتفسيرفىالشركةومضت

التالية:العبارة

ثمنلمليكنعيدوسوف،لناتصللمءرجا،تالفةجربدةتسلمتذلمولم

لملتالية.تورتكفافىلجربدةلم

هىالخطابهذاقراءةعندللعملاءالأولىالاستجابةتكونربما

بالانزعاجسيشعرون،الخطاباهذنهايةوفىبالتوتر،والشعورالاعتراض

يكونربماوالذىطرحهتمالذىبالبديليهتموالنأنهملدرجةالشديد

لهم.بالنسبةأفضل

هذاعلىخطائا-ذلكمنبدلا-الشركةكتبتلويحدثقدالذىما

النحؤ

لملعميل،عزيزنا

تكونعندماإحباص!منبهتشمرأنلمكنمامدىندركإننا

يحدثاهذ،نعم)لملسيئ.لملطقسلشببتالفةتلقيتهالملتىلجريدةلم

لجودةلمعلىلملحصولىوتتوقع،مةوخدمنتجلبرمقاتدفعنتفأ(!لفعلبا

نعرضفإننا،ذلكعلىءولنا(!فعلأيحدثاهذ،نعم).منهمافىكل

ةءللقرلملبةغيرقانهاأوتجدتستلمهاجربدةيةأثمنملكاعارةإنلملآ

0(!ئعرا؟حقا).لملسيئلملطقسلشبب

قد-تمافامثلك-أعمالناأنتدر!أننربدكألضاؤلحن

ررليئقانكونفلن،سبقماعلىولنا!.لملبنزليئسعارأعرتفالإثرتتأ

وسوف،فح!سبلثاتصللم،لملتالفةللصحفبدليةصحفتوفيرعلى

.(سبألا،أوه)لملفور.علىمزركالملثمنتتسلم
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وجهةخلالمنالشركةتصرفاتالعملاءيرىربماتقدير،اقلفعلى

إيجابية.أكثرنظر

كلانضعأنعليناويجب،الاتفاقمننوعانهناك،الحالىالوقتوفى

منالأولالنوع.الآخرينمعبتفاعلاثلانهتمعندماأعيننانصبالنوعين

الراىيحملانبطرفينيحيطالذىالنوعإنه،المشتركالتنوعهوالاتفاق

أنهماهوالاتفاقمنالنوعهذامعوالافتراض،معينموضوعحولنفسه

وبالنسبة،آرائهماثلاغمعنفيهيكشفانحوارفىواحدوقتفىينخرطان

منالوحيدالنوعهوالحوارعلىالقائمالاتفاقمنالنوعهذافانلمعظمنا،

فيه.نفكرالذىالاتفاق

"كارنيجى'ا،عهدخلالفاعليةأقلكانالاتفاقمنآخرنوعاهناكولكن

الاتفاقمنالثانىالنوعويقوم0الحالىالوقتفىالأهميةفىغايةاصبحولكنه

أشخاصانكوناننحن،نراهقدكمااو،-نفسهالشىءيحبانطرفينعلى

فىولكن،اتفاقا"'االتناغممنالنوعاهذعلىنطلقلاعادةونحن،متشابهين

مادائمالأنناالنح!اهذعلىالأمرإلىننظرأنالأفضلمنالرقمىالعصر

ما.شيئامعهمنتشاركالذينالأشخاصإلىننجذب

جديدهوشكلالبدايةفىوالألفةالانجذاباوالمشتركلأالقواسمبناءإن

نجاحكفرصزادت،عليهاتحصلىالتىالموافقاتزادتوكلما،الموافقةمن

.تعاملاتأو،حلولأوأفكار،منتقدمهماعلىالموافقةعلىالحصولفى

عددوبأكبر،ممكنوقتاقربفىوألفةبانجذابالآخرينمعفتواصل

.المراتمنممكن
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القصةروايةيعيد،أستراليافى"للتدريبكارنيجىا'ديلبمركزطالبهناك

المبدأ.هذانتجاهلعندمايحدثأنيمكنلماجيدادرساتقدمالتىالتالية

فىللتعاملالتجزئةمحلاتأكبرأحدنديرالعملفىوشويكىأناكنت

لديناويعمل،محلاتثمانيةلديناوكان12.'ابرسبينفىالمعلوماتتكفولوجيا

دولارملايين01علىيزيدماإلىتصلالمبيعاتوكانت،موظفاستينمنأكثر

نحوعلىهادئاوكان،كثيزايساعدنىكانالعملفىشريكىأنورغم،عامكل

طريقةهنادكانتلقد0النجاحهذاكلسببأننىأعتقدكنتأننىإلا،معقول

احتماليظهركانوعندما،أناطريقتىهذهوكانت،الشركةارةلإدفقطواحدة

ولم،التكلفةعنالنظربغضبهالفوزواحاولحدوثهعلىأحرصكنت،للنقاش

أبذاأفكرأكنلم،بهأستخفكنتماوكثيرا،وديةبطريقةاجتماعناأبدأأكن

بى0تشبههعدمسببعنأيضاأتساءلوكنتمشاعرء،فى

ولكنى،الخاصةطريقتىلدئوأصبحت،المناقشاتبكلفزت،النهايةوفى

بدأتالمبدأ،هذاتعلمتأنوبعدذلد.بعدالشركةوخسرت،الشراكةفقدت

تعلمتلوأننىأفكرماوكثيرا،مخطئاكتكمالآنأفهموأنا،الوراءإلىالنظر

أعلمإننى،الحالىالوقتفىكثيراالعمليةحياتىلتغيرتمبكزا،الأشياءهذء

ارىأنأستطيعولكننى،الحالىالوقتفىالماضىتغييرأستطيعلاأننى

أكررها.ألاوأحاول،ارتكبتهاالتىالأخطاء
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كتبلقدمختلفا.شخصاالمهذبالسيدهذااصبح،الحالىالوقتوفى

أهدافىأضعأنقبلأهدافهمعنشركائىأسألمادائفا"الآن،:يقول

العلاقةهذهلمساعدةبهالقياميمكننىالذى''ما:نفسىأسألثم،الشخصية

؟'ا''.الأهدافهذهتحقيقإلىتؤدىأنعلى

التىبالنجاحاتالفخرفىرغبتناسببنرىأنالسهلمنأنهورغم

وسوفبالأصدقاء.الفوزعلىأبدايساعدكلنالفخرادعاءفاننحققها،

آخر.تصرفأىمنأسرعنحوعلىتأثيركتضاؤلإلىأيضابكيؤدى

صفةبأنهايخبرونكوسوف،تابعيهاسألقائد؟أىفىصفةأسوأما

عندماالآخرينعلىاللوموالقاء،يرامماعلىالأمورتسيرعندماالفخر

"إنوضوحا:أكثررسالةترسلالتىالحالاتبعضوهنادالأمور،تسوء

إلىيسرعونالناستجعلالرسائلمنوقليلأنا".حولىيدوركلهالأمر

الآخر0الطريق

اذومن؟فحسبحولهتدورالأمورأنيعتقدصديقايويدالذىذافمن

عنالإجابةإنمعه؟العاملينإسهاماتيرىأنيستطيعلاقائذايريدالذى

سهلة0السؤالينهذين

مننفسهالقدرعلىالسابقينللسؤالينالمضادينالسؤالينعنوالإجابة

ذاومن؟الشرفيحوزبمنيهتملاصديقايريدالذىذامنأيضا:السهولة

معه؟العاملينلإسهاماتالكاملةالقيمةيرىقائذايريدالذى

وموظف''فوربس''،مجلةموقععلىمدون-توراك'ا"أوجستكتب

الفخرعنالتخلىإن'ا:يقول-التليفزيونيةفىا'تى"إمبشبكةسابقمؤسس

سحرى".مضاعفعامل

استخدامولكن،الشخصيةأوالعمليةالحياةفىسواءجيد،نحوعلىيعملإنه

الإحساسغيابظلوفى،بالجميلالعرفاننحواتجافايتطلبالسحرهذا

استغلاليةحيلةمجردالفخرفىالتشاركيصبح،بالجميلبالعرفانالصادق

الفهم.عسيرةليستأمورهذه....إنعكسيةنتائجحدوثإلىتؤدىأخرى

معمشاركتهمنأكثرالفخريسرقلماذا،إذن.السليمالإدرادمنلثبعفهى

.1موالخوفالمعتادالسيب؟الآخرين
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تصبحأنلاحتمالتحسبايبقىأنيجب،الحالةهذهفىالخوفولكن

.النجاحغنائممشاركةمنبالخوفيشمرشخصا

وجهةتوضحوهى،مرةذاتسمعهارائعةموعظةأ'توراكا'ويشاركنا

جيذا:نظره

الميتوالبحر.ةوالحيابالسمدطبريةبحيرةتزخر21:قائلاكلامهالمتحدثأبد

أينفمن.الاردنلنهرالمتلألئالماءعلىكلاهماويتغذى،الحياةمنوخالميت

يحتفظبينما،للاخرينمياههاعنتتخلىطبريةبحيرةإنإذن؟الفرقيأتى

نحتفظفعندما،الميتالبحرمعالحالهىومثلما،لنفسهالماءبكلالميتالبحر

الدموعمنأجاجشرابإلىحيال!انحولفاننا،لأنفسناوجيدهونقىمابكل

'ا.المالحة

تواضعايكونأنيمكنلامامشروعأوبوظيفةالتفاخرعنالتخلىإن

التضحيةأشكالأحدفهذاالأضواء.عنللبحثخفياأسلوئاأومزيفا،

ولكنه،الانتباهلجذبيسعىنشاطمنهناالمقترحالمبدأينشأولا،الزائفة

الأشخاصيعرفعندمابكثيرافضلشخصبأنكساميةثقةمنينبع

الاجتماعىالمستوىعلىالنجاحفىمهمةأدوازايلعبونبأنهمبكالمحيطون

أيضا0والشخصى

هذهترىوسوف،الموسيقيةأوالسينمائيةللجوائزعرضأىشاهد

منقدربأكبريتسمونالذينالمشاركينمعخاصة،بالفعلظاهرةالعملية

الجوائز؟باحدىالفائزالشخصمنالمتوقعةالأولىالبادرةما.الشهامة

أسماءتضمقائمةإلاالجائزةقبولخطبةوما.الجائزةقبولخطبةإنها

ربما،نجاحهعنمسئولينكانوالأنهمالشكر،إليهميوجهالذينالأشخاص

وجوهولكنجماهيرى،لعرضسيناريوموضوعمجردهذابأنالبعضيقول

آخر0شيئاتقولالأسماءهذهأصحاب

متالقة-وجوهانرىفإننا،الوجوههذهلتعرضالكاميراتنتقلوبينما

،النجاحتحقيقفىمشاركونلأنهم،الفرحةبدموعيبكىبعضه!اإنحتى

بالجميل0العرفانوتبادل
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التىالمرأة'اجارسون"جريرتكونأنالمصادفةقبيلمنيكونلاوربما

استمروالذىالأوسكار،جوائزتاريخفىالجائزةلقبولخطابأطولألقت

ديفيز'ا"باتمعالمشاركةالمسجلةأيضاهى،ونصفدقائقخمسلحوالى

خمستبلغوالتى،ممئلةأفضللجائزةالمتتاليةالترشيحاتمنعددلأكبر

أسبابمنكبيراجزءابالجميلالعرفانهذاكليكونأنالممكنهل0مرات

الباهر؟نجاحها

بأناسنفسكتحيطأنيجبناجحا،تكونلكىإنكيقالماكئيرا

الناسمنالقليليرى،الحقيقةعنتعبرالعبارةهذهأنورغم،ناجحين

مصاحبةإلىتسعىأنفإما،الوضعهذامعللتعاملطريقتينهناكأن

الذينالأشخاصنجاحوراءتسعىأنيمكنكأو،بالفعلالناجحينالأشخاص

واحدشىءفهناك،!شختارهالذىالطريقكانوأئا.بالفعلأصدقاؤكهم

رؤيتكيريدونالذينالأشخاصعددمعنجاحكيتساوىمادائفامؤكد:

أفضل.نتائجتحققالتىهىفقطالطريقتينإحدىولكن،ناجحا

الناجحينالأشخاصمعالصداقةعلاقاتإقامةوراءتسعىفعندما

وربماأيضا،النجاحلكيتمنونسوفأنهميضمنماهناكفليس،بالفعل

صطفلشخصأنكعلىلكالآخريننطرةعلىللتغلبالعملإلىتضطر

همالذينالأشخاصنجاحوراءتسعىعندماالآخر،الجانبوعلى،متسلق

الأشخاصهؤلاءلكيتمنىأنضمانوشكعلىفستكون،بالفعلأصدقاؤك

أيضا.النجاح

مععلاقاتكفىترعاها،الحياةفىطريقةهوالفخرعنالتخلىإن

لاالأمرإن،لكيقدمونهماونحو،نحوهمبالامتنانتشعرلأنك،الآخرين

فىثقتكووضع-أولاأحوالهموتحسنالآخريننجاحوضعكونهعلىيزيد

بالمثل.الآخرينلمعاملةالمرنةوالقوةهوشكمنكل

ا'إيرفينج''هنرىوكان.الأولىالجهةفىبالئقةيتمتع"توين'امارككان

وهناكالئانية.فىئقتهيضعأنالأقلعلىيحاولبأنهاتهامهيستطيعلا

وتبرهنالأدبى،العصرذلكفىبينهماجرتمحادئةتروىطريفةحكاية

.بارعنحوعلىأالمبدهذاعلى
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طرح،المقدمةوبعد'ا.توينا'ماركدقصةيروى"إيرفينجأ'هنرىكان

قبل،منالقصةهذهتسمعلم"إنك:يقولسؤالا"توين"على"إيرفينجا'

سكتقليلوبعدقبل،منيسمعهالمأنهتوين'أ21لهوأكد؟".كذلكأليس

نفسها.بالإجابةتوين"21واجاب،نفسهالسؤالوطرح،أخرىمرة2"إيرفينج"

:وقال،أخرىمرةحديثهقطع،القصلةذروةمن2ا'إيرفينجااقتربوعندما

قبل؟"0منالقصةهذهتسمعلمأثكمنتمامامتأكدانت'اهل

توين".21-للمستمعبالنسبةاحتمال!ايمكنلاالثالثةالمرةوكانت

سبيلعلىمرتينأكذبأنا'يمكننىقائلا:المرةهذه""توينردوعندئذ

الثالثةللمرةالكذبيمكننىولاهنا،فاصلأخطاوضعتولكنى،المجاملة

ابتكرتهاإننىبل،فحسبالقصةهذهأسمعلمإننى.الأحوالمنحالبأية

1103أيضا

تمرالفريبةالمفارقةلتركهبالسعادةا'توين'ايشعرأنالممكنمنكان

القصلةأنبالفعليهمهكانهل.الفعليةالحقيقةعنكلمةينطقأندون

بشكلتعملالقصةلأنبالسعادةيشعركانلقدلا.؟الوقتطوالقصتهكانت

نأيستطيعومن-النهايةفىاستسلمانهورغم،الحديثإثراءعلىجيد

يحوزمنالمهممنليسأنهتوضحالمسليةالقصةهذهفإنهذا؟-علىيلومه

المعنية0الأطرافكلينفعالشىءهذاأنطالماماشىءعلىالشمرف

التىالكلمةهذهآخرشخصإلىالفخرعنالتخلىمبدافىوتتأصل

فائدةعلىنحصللكىنعطىلاإنناأ'0بالمثلالمعاملة11:بالفعلاستخدمناها

القياموعند-العلاقاتنعززلكىبالفعلنعطىولكننا،علاقةأيةمنمعينة

فرعىمنتجهىبالمثلفالمعاملةمكافات.هناكستكونانهنعرففإننا،بذلك

تقول:حكمةوهناك،والأتراحبالأفراحالشعورشخصانفيهايتشاركلعلاقة

الحقيقيةالعلاقاتوفى".الأتراحوتخفف،الأفراحتضاعفالمشاركة"إن

نأيمكنالذىفما.أصدقائهملمكافأةطرقعنالأصدقاءيبحث،الصادقة

فىأوالشمركات،إحدىداخلالعلاقاتفىالروحهذهانتشرتلويحدث

القيم؟منكاملةسلسلةعبرحتىاو،السوقمنمعينموضع
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العلاقةفىالمشتركينجميعيستمتعسوف(1):مؤكدانشيئانهناك

التعاونحدوثبفضلاحتمالاأكثرالنجاحيكونسوف2()وكثيزا،بحياتهم

الوقتفىالعلاقاتفىالروحهذهنشرقوةنمتلكونحن،طبيعىبشكل

مضى.وقتأىمنأكثرالحاضر

صاحب:قبيلمنأشياءيتذكرأحدهناكفليس،الطويلالمدىوعلى

،المخاطرةبتحملبادرالذىالشخصأواولأ،تكلمالذىالشخصأو،الفكرة

ومن،الشهامةإلاالناسيتذكرولا،بالفعلقامالذىنفسهالشخصإلا

كئربه،قمتشىءعنالفخرادعاءعنتخليتكلماأنهالشيقةالمفارقات

الواقع0فىوشرففخرمنإليكينسبماوزاد،الناسبينذكرك

بالفعلفيهأرغبما"إن:مرةاتذ"ريجان"رونالدالأمريكىالرئيسقال

بأنفسهميئقونالأمريكيينجعلالذىالرئيسأننىعلىالتاريخأدخلأنهو

حدإلىدقيقبتحليلالقياميمكنناوحدهالاستشهادهذاومن".أخرىمرة

الآخرونيستطيعحتى،اللعبةفىمشتركاكانلقد.الرجلهذالشخصيةما

الذينبالأشخاصالارتقاءحولتدورالسياسيةافهأهدوكانتالفوز،تحقيق

نجاحهم.علىوالعمل،موقعهمنيخدمهم

الموجودالاستشهادهو"ريجان''شخصيةإلىيرمزماأفضليكونوربما

''ليستالاستشهاد:هذايقولالبيضاوى.المكتبطاولةتعلوالتىاللوحةعلى

تمنعهأوبه،القياميمكنهبماالقيامعلىالإنسانقدرةتقيدحدودهناك

يحوزبمنيهتملاعندما،إليهالذهابيستطيعالذىالمكانإلىالذهابعن

والفخر"03الشرف

يسعونفهم،المؤثرينللاشخاصبالنسبةالحالهىهذهتكونماوكثيرا

ذاتأو،بيروقراطيةأو،سياسيةدوافعاىيتجاوزوشىء،سامنداءوراء

يرفضاريجان"2وكان.الآخرينإعاقةفىتتسببالنجاحنحوتوجهات

حياأكونلن''إننى:تقولظريفةبملاحظةمآثرهحولتدورالتىالتعليقات

يحبونهالكثيرينجعلماوهذاعنى".والمؤرخونالعلماءيقولهماأسمعلكى

العامالخيرأمامالدائمالاستسلاممعويقوديعيشكانفقد،وقائدكإنسان

هوهذاتماما.تقليديةغيرطرقاتباعطريقعنبذلكيقوموكان،لبلاده

www.jadidpdf.com



173/لفخرتخلعن

نفسه.عنالنظربصرفبالآخرينالارتقاءإلىيسعىالذىالشخصهدف

الانتباهبجذبيتعلقلاالنجاحأنتفهمالتىالتقليديةغيرالعقليةهىوهذه

.والتقدمالشراكةحوليدورإنهبل،الشرفأوسمةعلىوالحصول
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جالاراجا"،''أرماندودالمثاليةشبهبالمباراةألمتالتىالكارثةللتوناقشنالقد

اللعبةيكونأنينبغىكانلماالحكممنفادحخطأبسببتكتمللموالتى

تغيرقدأ'جالاراجا''وجهأنسترىفإنك،الإعادةتشاهدوعندما.الأخيرة

لجماهيراهتافاتوانقطعت،معدودةثوانفىالتصديقعدمإلىالابتهاجمن

.والسبابالاستهجانصيحاتانطلقتثم،مخيفصمتعليهمخيمالذين

فىالجميلةالكأسأنهيعتقدممامبررأىبلاأ'"جالاراجاحرملقد

نأاعتبارهفىالمرءيضععندماهوسوءاالأمريزيدوماالرمى.إنجازات

لقد،العالىالمستوىهذاإلىالوصولمنهيتوقعمتالقانجمايكنلمالرامى

والهزائم.الانتصاراتمنمتساوياعدداخاض،المستوىمتوسطلاعباكان

كرةفىللرماةالشهرةعالمإلىللدخولالوحيدةفرصتههذهكانتوربما

عندمايلومهقدالذىذافمنتماما،الفرصةهذهفسدتولقد،البيسبول

قالنفسه''جوش!''فحتى؟للعدالةطلئا-الحكمعلىغضبهجاميصب

زالماولكن،الحكموجهفىومتهوراعنيفالصار،الرامىمكانلوكانإنه

للقصة.-ثالثبعد-اخرجانبهناك

المثاليةا'جالاراجا'امباراةمنبهاالخروجيجبأهملحظةفهناك

الرامى-استجابةإنها،بعدفيماالصادق"جوش!أ'اعتذاراوالمكتملةغير

الظلممعتعاملهفطريقة0يستحقهاكانالتىالجائزةلسلبه-ا'''جالاراجا

.بأسرهالعالمشغلت
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اعترف،المباراةبعدالرياضيةإن"بىإسإى'اقناةمعلهمقابلةفى

تركيزهكلكانفقد.الحكمصفارةستعلنماذايعلميكنل!بأنها'جالاراجا"

شعربأنهواعترف،المنافساللاعبواخراج،بالكرةالإمساكعلىمنصبا

إلىوصلقديكونربماالمهاجماللاعببأنأيضااعترفولكنه،بالإحباط

تعنىالموقفحدةوكانت0ومثازاعصبئاكانلقد.صحيحةبطريقةالقاعدة

الحكم0تقديرحسنعلىالاعتمادإلىمضطزاكانأنه

مثاليةةمباراأنوعرف،ةالمباراةإعادجا""جالاراشاهدفقد،لكذورغم

تكلمعندماللحكميقولأنما،بطريقةاستطاعفقد،ذلكومعمنه.سلبت

ا'جوش!''،اسفرأىوعندمامثالى'أ.إنسانهناكليسأنهأعلمإننىاامعه:

الأموريرىأو"جوش!"،آلاممنيزيدأنإما:خيارينأمامكانأنهعرف

لكى"جوش!"يحتضنلأن"جالاراجا"التأملاهذدفعولقد.نظرهوجهةمن

كانلقد،الكاميراتلالتقاطمصطنعةعاطفةهذهتكنولم0روعهمنيهدئ

الصادقبالتعاطفشعورهجانبإلى،بالفعلبالإحباطيشعر"جالاراجا"

علىيرد"جالاراجا"كان،المباراةتلتالتىالمقابلةوخلال''جوش!".نحو

فىالحكميظهرأنيحاوللمإنه0النبلمنقدربأكبردائماوالموقفالأسئلة

أصلوهماللامور،ثاقبةورؤيةتواضغاأظهرلقدالشرير،الشخصصورة

التعاطف0

فإننا،الآخرينعلىالتأثيرومحاولة،اتللذالترويجعلىيركزعصروفى

شخصأىبهايشعرربماالتىالمشاعرفىالتفكيرفىوقتانقضىمانادرا

معين.موقففىآخر

لوكان"جالاراجا"علىباللومليلقىالرياضةعالمفىأحدهناكيكنلم

الممكنمنكانالذىذافمنالتلفاز.شاشاتأمامالحكمبتمزيققامقد

يدمرلكىمهمةتليفزيونيةمقابلةاستغلقدالرامىلوكانبكلمةيهمسأن

2؟"جوش!اسمعة

تدورتعليقاتهكانتحيث،القبيلهذامنشيئايفعللم"جالاراجا"ولكن

التسليممع،بهاهويشعرربماالتىأوالحكمبهاشعرربماالتىالمشاعرحول

لأنهةالأفعالردودمنالنوعاهذمننعجبإننا.مثالىإنسانهتاكليسبأنه
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هذاأنوهىبالملاحظةوجديرةمثيرةنقطةفهناك،ذلكورغم،للغايةنادر

بسببالرياضةتاريخفىبالذكرجديرامكانالنفسهحفرقدالشابالرامى

يحصلأنالممكنمنكانمماأفضل،لهمثاليةمباراةلخسارةاستجابته

الرمى0فىالمثالىالمستوىإلىلووصلعليه

بطريقةالانخراطإلىالآخرينلدفعطريقةيجدونالذينالأشخاصإن

لاكتسابالصحيحالطريقعلىيسيرون،الساميةالمكانةهذهمثلتستحق

نفسكسلشخص،أىمعالتعاملوعند.الآخرينعلىللتأثيركبيرةقدرة

كنتلوأفعلهأنيمكنكانالذىوما،بهسأشعركنتربماالذى''مادائفا:

؟''.مكانه

تتحققالحديثفىالتعاونروح"إن:يقولنيرنبيرج"إس."جيرالدكتب

مننفسهالقدرومشاعرهالآخرالشخصافكارتمنحانكتظهرعندما

".اومشاعركلأفكاركتوليهالذىالأهمية

حكمةوهناك.العالمقادةإلىتوجهالتىالانتقاداتنسمعماكثيزاإننا

شخصكلمشكلاتويحلالمدرجاتفىالمرءيجلسأنالسهلامن1:تقول

قدراتخيلأنأستطيعلا''إننى:يقولشخصانرىأنالنادرومنآخر"0

تحملهاالتىوالمشكلاتالهمومثقلبسببلهاتتعرضربماالتىالضغوط

ربماالذىالوقتقدرأتخيلأنأستطيعلاإننى،بأكملهلبلدكاهلكعلى

الصحيح،القراراتخذتقدكنتاإذفيماللتفكيرالليلفىمستيقظاتقضيه

21.لاأمالتلفازشاشةعلىالمناسبالشىءقلتأو

الآخر،الشخصنظروجهةفىللتفكيرالمناسبالوقتتأخذوحالما

نأعلىقادزاتكونوسوف،ومشاعرهأفكارهتجاهبالتعاطفتشعرفسوف

مكانك،ولوكتمشاعر.منتحملهماعلىالومكلاإننىااصدق:بكلتقول

فىالحديثفىسماعهايندرالتىالجملةهذهتماما".بهتشعربمالشعرت

به،يقومونكانوافيماقدماالمضىعنالناستمنعسوف،الحالىالوقت

نإ.بأفكاركاقتناعاأكثرتجعلهموسوفالفور،علىانتباههمتجذبوسوف

معتعاطفهويبدى،إليهميستمعشخصعنفقطيبحثونالناسمنالكثير

يمكنككانواذاحجمها،عنالنظربفض،ومحنمصاعبمنبهميلمما
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وربما-يومهستجعلهديةتمنحهبهذافانكآخر،شخصمعبهذاالقيام

واشراقا.بهجةأكثر-حياته

وروىمضت،سنواتمنذكارنيجى'ا'اديلدربالأشخاصأحدسلك

علىكبيراأثراا!لمرضاتإحدىمنالصادقالخاصالاهتمامأحدثكيف

المعونةعلىتميشامومعأب،بلافقيرا،جينسبيرج"'امارتيننشأ.حياته

اجلمنالمستشفىفىوحده"مارتين'اانتظر،الأعيادأحدوفى،الاجتماعية

فىيكنولم،المملإلىمضطرةأمهوكانت.للعظامتجبيريةجراحةإجراء

تسحقهالوحدةكانتلقد،اللحظةتلكفىبجانبهتتواجدأناستطاعتها

يبكى.وأخذرأسهعلىوالوسادةالأغطيةفجذب،سحقا

وهووسمعتهبرأممها،التمريضقسمفىطالبةأطلت،الوقتذلكوفى

وصمهحتعنه،والوسادةالأغطيةوجذبتسريرء،بجانبفجلممتيبكى.

المملإلىمضطرةف!ىأيضا،هىبالوحدةتشعرلأنهاوأخبرته.دموعه

الصفير'امارتين"سألتثمأسرتها.معالتواجدتستطيعولا،اليومطوال

معها.العشاءتئاولفىيرغبكاناإذعما

ووافق.

التىالصوانىمنباثنتينوعادت،الكافيترياإلىالممرضةذهبت4وهكذا

الحديث4أطرافيتبادلانالاثنانومضىالعيد،معيتنالشاعشاءتحمل

الرابعةالساعةفىعملهاالممرضةتنهىأنالمفتوضمنكانأنهورغم

نام.حتىمساءعشرةالحاديةالساعةحتىمعهبقيتفإن!امساء،

ذلكمنذالأعيادمنالمديدعلىمر'اولقد:يقولجينسبيرج"21كتبوقد

ماوأتذكر،بالذاتالعيدهذااتذكرأندونقح!أحدهايمرلمولكن،الحين

العرميةهذهوحناندفءوأتذكر،ووحدة،وخوف،إحباطمنبهأشمركت

'20الألمهذاكلاحتمالعلىساعدتتىالتى

تجاهلأوفهملإساءةالأعذارمنكثيرهناكليس،الحالىالوقتوفى

الحصولوراءويسمىحياتئا،تفاصيليذيعفمعظمنا.الآخريننظروجهة

وعنلنا،يستمعشخصأىمنمتماطفةمصعيةأذانأو،الاهتمامعلى

فممموف،للاخرينالحاليةالظروفمعرفةفىالوقتبعضقضاءطريق
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شخصهنادكاناواذ،صثحيحةتكوتلاربماالتىالافتراضاتوضعتتجثب

فهممحاولةفىتقضيهاثانيةكلفإن،بأخرىأوبطريقةلكبالنسبةمهم

قضاو!ا.يحسنثانيةهى،جيداالشخصهذانظروجهة

نتحلىأنعلىنعملأقيجبلكولذ،بطبيعتنامتعاطفةمخلوقاتل!شاإننا

استجابتثاطريقةعلىتؤثرالتىالمواملمنالعديدوهناك،الصفةبهذه

وأ،الاقتصاديةحالتناأو،العقائديهقتاعاتناأو،تربيتنا:ممينةمواقففى

حالةلتنتجعواطفثامعوغيرهاالمواملهذهوتختلط.الحالىالمهئىالوضع

الأشياءنتنماولفمندما،ذلكورغم.الآخرينمعالشخصىالاهتماممن

عنانطباعاتناتكوينمنتمكنناوالتىشخصى،بشكلتحركاالتىذاتها

كبيراأثزاكلماتتاقتركحيثتأثيوا؟أكثرمكانةإلىننتقلفإننا،الآخرين

الآخرين.لدى

الاحتفال!فيةفتعلمأناستطعناإذاثقتناوتزدادمكانتنماترتفعوربما

اجتيازهايمكلكالتىال!ثمخصيةالموائقتخيل.الآخرينمعالمشتركةبالأفكار

التجاوببامكانككاناإذ،صداقاتكفىأو،منزلكأوفى،عملكمكانفى

التىالمعاملةنوعيةما.لبقةلطيفةبطريقةوالخلافاتالأخطاءمعدائما

الآخرين؟لدىعنكسهينطبعالذىالتصورفوعيةما؟المقابلفىستجدها

إنهوتمزيزه.تملمهيجباجتماعياتكتيكيااسلوباليسالتعاطفأنتذكر

ا"جا"جالاراتخلىفىيتمثلإنه.البشويةالعلاقاتفىالفورىبالتأثيوارتباط

جميعفىرياضىمشجعكلقلبفىاسمهوحوقجوس!ا"''جيمتوييخعن

يتسمأسلوبلاتيصاعالجدالتقبللاالتىالمضمونةالمقوةإنهالمال!،أنحاء

والكي!اسة0واللطضبالفه!
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النبيلةالدوافحخاطب

اكبرماشىءمنجزءانكونأنإلى-والرفعةالسموإلىنتطلعجميغاإننا

نسموإنناعنايقالوأن،فيهومنللعالمخاصامعنىنحملوأن،أنفسنامن

هوبماونقومالحدود،أبعدإلىونصلحاسما،موقفاونأخذالأمور،فوق

أقوياء،محاربينيصبحوالأنالصغارالصبيةيشتاق0وحقومشرفصواب

نأإلىالصغيراتالفتياتتتطلعبينما0خياليةمملكةفىأبطالاأمراءأو

.كبرىمغامرةخضمفىالجميلاتأوالجذاباتالأميراتمثلتصبحن

0الكتابلهذااقتنائكسببهىالرغباتهذهفإن،أساسىمستوىوعلى

أساسيلأمحاورتمثلالعملفىالإنتاجومستوى،العلاقاتتحسينأنورغم

أشخاصانكونأنفىرغبتنامنتنبعالأمورهذهمثلأهميةفإن،حياث!افى

فىالنبيلةالدوافعهذهمنالاستفادةإن0الحياةفىفارقاوجودنايحدث

بفوائدعليكتعودأنالممكنمنعليهمالتاثيرفىترغبالذينالأشخاص

تعتقد.مماابسطالأمريكونأنالمحتملومنجمة.

"نورثكليف"،اللورد،بريطانيافىوالنشرالصحافةعملاقوجدعندما

إلىخطائاكتبنشرها،فىيرغبلملهصورةتستخدمجريدةهناكأن

ذلك.بعدهذهصورتىنشرعدبم"أرجو:خطابهفىاللورديقللمالمحرر.

الاحترامإنهالمحرر:لدىنبلاأكثردافعاخاطبإنهبلا'.أحبهالافأنا
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الصورةتنشرألااللوردطلبفقدلأمهاتئا.جميعانحملهمااللذانوالحب

بها.تعجبلموالدتهلأنفقطأخرىمرة

علىالصحفمصورىحث'االابنروكفيللردى."جونأرادوعندما

لدىالنبيلةالدوافعأيضاهوناشد،لأطفالهالصورالتقام!عنالتوقف

الكامنةالرغبةناشدلقد".صورهمنشرأريدلا"إننىيقل:فلم0المصورين

تأثيرمدىتعلمونا'إنكم:فقال.الأطفالإيذاءعنالإحجاموهى،جميعافينا

تعلمونوأنتم.بهمرزقبعضكمأو،بالأطفالرزقتمفلقد.رفاقياالأمر،اهذ

"0والشهرةالدعايةمنللكثيرالتعرضفىللاطفالخيرلاأنه

لدىالنبيلةالدوافعمناشدةمنأكثرهوبمايقومالأسلوبهذامثلإن

يبعثإنهمعينا.شرفاالشخصذلكإلىينسبإنهبلالاخر.الشخص

مدحإنهوحق".،ومشرف،صوابهومالفعلكفء"إنكمفادها:برسالة

تحركالتىالقويةالكلماتهىهذهبك'أ.أثقا'إننى:جوهرهفىيقولرقيق

كارنيجى'اديل21مؤسسةخريجاتإحدىتعلمتمثلما،العملنحوالناس

0'ااسارة2وتدعىللتدريب

لمجموعةوألمانياالنمساإلىرحلةنهاصديقةمعترتب'اسارة''كانتلقد

الانتقالعمليةلترتيبللحافلاتبشركةاتصلتاحيث.أشخاصعشرةتضم

بألمانيا.'اروست"مدينةفى'2باركأوروبا'االملاهىمدينةإلىالنمسامن

وأكدت،عليهوافقتاماوهو،الانتقالنظيريورو659مبلغالشركةوحددت

عمليةمنأسبوعوقبلالإلكترونى،البريدعبرالموافقةهذهعلىالاثنتان

،الحافلاتبشركةالوكلاءأحدمنإلكترونيةرسالة''ا'سارةتلقت،الانتقال

خططتالتىالمقصودة"روست"مدينةعنفيهايسألها'ابيتر'اويدعى

ا'ا'روستمدينةزيارةيريدونلوكانوابأنهموأخبرها،المجموعةمعلزيارتها

زيارةتقصدكانتاإذأمايورو،659الرحلةتتكلففسوف،بالنمساالموجودة

يورو91880التكلفةفستصبح،بألمانياالموجودة"روست''مدينة

الأسعار.فىالمفاجئالتغييرهذامنبالغضبا''اسارةشعرتوبالطبع

لقد،معقولبسعرأخرىانتقالعمليةترتبلكىضيقالوقتأنتعلموكانت

منمجموعةلارسالأتبدانلهاينبغىكانهل.حقيقيةمعضلةتواجهكانت
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للاسعار؟تغييرهبطريقةيتعلقفيماا'بيتر'اإلىالغاضبةالإلكترونيةالرسائل

المشكلة؟هذهلمعالجةاخرىطريقةهناككانتأنهأم

يتركهاوسوفبالكثير،عليهايعودلن'ابيتر"توبيخأن''سارة''وقررت

فسوفاخر.اسلوباتنتهجأنقررتفقد،ولذلك.الانتقالمشكلةفىمتورطة

التفاعلخلالمنالمشكلةعلاجوتحاول"بيتر''،لدىالنبيلةالدوافعلماشد

.الصادقالمخلص

برسالةالإلكترونيةرسالتهعلىردتفقدهدوء.بكلتصرفتولقد

''بارك"أوروبااسمتحملانملاهىمدينتاهناككانإذاعمافيهاتسأله

والأخرىالنمسافىإحداهما"روست''اسمتحملانمختلفتينمدينتينفى

بالنفى0'ابيتر'اعليهافرد.ألمانيافى

عرضهمننسخةتتضمنأخرىإلكترونيةبرسالة''سارةا'عليهفردت

مدينةإلىسيكونالانتقالأنوضوحبكلحددتأنهاوشرحتالمبدئى،

الذىردهحسبوأنه،بألمانيا''روست"مدينةفىا'بارك"أوروباالملاهى

قائلة:رسالتهااختتمتثم.الاسمهذايحملواحدمكانفهناك،تلقته

أنكممنمتأكدةإننىحيثالأسعار.فىالتغييرلهذاتفسيرتقديمأ'ارجو

علىبالحفاظوتهتمون،المبدئيةعروضكمتقدرون،بالاحترامتتسمكشركة

'ا.ئكمعملامعالمصداقية

انهفيهايشرح،التالىاليومفىا'بيتر''مناراعتذرسالةا'"سارةوتلقت

العرضعلىسروربكلأكدثم0الشركلأجانبمنالخلطبعضهناككان

المبدئى0

''''سارةاستطاعت،وشركته''بيتر''دالنبيلةالدوافعمناشدةخلالفمن

الماطفية.أوالماديةالتكاليفمنامزيدتتحملأندونالمشكلةتحلأن

نكونعندمالديناالنبيلةالدوافعهذهوجوديدركونلامناالكثيرينإن

داخلجيذابهاونشعرأطفالنافىنراهافإننانكبر،عندماولكناطفالا،

!هلم!،4!/حأوعيىي!أ4،كا"?عكلكامثلأفلامانشاهدعندماأنفسنا

بطوليةأفعالااليوميةحياتناتتضمنأننريدفنحن0عل!لم،صر!كلسهحيماأو

.بأخرىأوبطريقة
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"جون،والعائليةالزوجيةالأمورفىالسابقوالمستشارالمؤلفكتب

قلوبنا،فىالكامنةالقويةالرغباتهذهلوكانتيحدثاا'ماذ:يقول"إيلدريدج

قدنحياها''01أنبنايفترضالتىالحياةعنلناوتكشف،بالحقيقةتخبرنا

للشر0وآخرللخيرواحذامسارين:إنسانكللدىبأنالبعضيرد

أنفسناتقديموتفضيلقلوبنا،فىبالمثاليةالتحلىمع-جميعاإننا

تبدوالتىالدوافعفىالتفكيرإلىنميل-ممكنةصورةبأفضلللاخرين

نأنفترضولا،بالمثليقوموالكىللاخرينفرصةنقدموعندما.جيدة

شعورهمبزيادةلهمنسمحفإننا،الخداعأوالأنانيةحولتدوردوافعهم

لنايثبتواأنلهمنتيحإننامعنا.يتجاوبونعندماالذاتيةبالقيمةالخاص

بشأنهم.محقونبأننا

علىالمبدأهذاتطبيقفىالحاضرالوقتفىالإعلاناتشركاتوتبرع

شركةكحملةللبيئةالصديقةالمنتجاتحملاتإلىفلتنظر،للغايةرائعنحو

الأخرىوالمنتجات،الحقيقىالجمالبشأن'اللتجميل''دوفمستحضرات

غيرالمؤسساتوتوظف،دوافعهفىنبيلا(الشركةأو)المشترىتجعلالتى

الاجتماعيةالإعلاموسائلوتستخدم،التكتيكىالأسلوبهذ!أيضاالربحية

الناسمعظملأنالنجاحتحققطريقةوهى،الطريقةبهذهلرسائلهاللترويج

بهممعجببأنكيشعرونعندما،عروضكمعإيجابىبشكليتفاعلونسوف

.والعدلوالإيثار،،بالأمانةيتحلونلأنهم

بجامعةالأعمالإدارةأستاذعلمالإفطار،طعامتناولهأثناءصباحاتذ

منطقةفىالمفضلةمطاعمهأحدأن-باتستون''أ'ديفيد-فرانسيسكوسان

كشفولقد،بالسخرةالعملاسلوبيستخدمكانفرانسيسكو،سانخليج

إجبارلكيفيةالبشعةالتفاصيلالموضوعهذايتناولالذىالصحفىالمقال

بكشفتهديدهمطريقعن،قاسيةظروفظلفىالعملعلىلموظفيهالمطعم

شرعيين.غيركمهاجرينوضعهم

حملةيبدألكىحماستهوأشعلت،فجأة''ديفيد"انتباهالقصةلفتتلقد

عنالكشفإلى-أخرىأشياءضمن-تسعىوهىأ'،للبيع'اليسباسم

أمريكا0أنحاءجميعفىوالشركاتالمجتمعاتفىالمعاصرةالسخرة
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يقتنعفانه،الحملةهذهعنيتحدثوهوا'ديفيد"دا!لرءيستمعوعندما

0يحدثأنأ'ديفيد"يريدهماهوبالضبطوهذاإليها،الانضمامبوجوب

الوقتهذافىالسخرةوجودفكرةإن،الجميعسيمسالموضوعأنيعلمإنه

علىوتجعلنابالسخطالشمورإلىتدفعنافهى-مروعشىءلهىوالعصر

الأمر.هذايعانونلمنالمساعدةيدلمداستعداد

.33حح"53*2تسمىةيدجددرةمباوفريقها'ديفيد''نشر،0102معاوفى

يفحصفالمستهلك.الذكيةللهواتفالفعليةالتطبيقاتأحدهوالبرنامجاوهذ

فاذا0المنتجلهذاالمصنعةللشركةتصنيفبتقديمالتطبيقويقوم،المنتج

للملابس،أ'''باتاجونياشركةمنقميصشراء-المثالسبيلعلى-أردت

شركةبمنح33حح"53*2تطبيقيقوموسوف،المنتجفحصفيمكنك

باتباعيتعلقفيماالشركةنجاحمدىإلىيشيرللتصنيعتصنيفا"باتاجونيا''

البلاد.خارجوالتصنيع،والتوظيف،التجارةفىعادلةمعايير

المصنعةالشركاتمنلكلالمسئوليةمنجديدامستوىالتطبيقويقدم

التىللشركاتالدعمونقدم،الآنبعدالجهلادعاءيمكننافلا،والمستهلكين

التصنيعيةجهودهافىالشفافيةتحقيقفىتفشلأوالسخرةأسلوبتستخدم

الدولى.المستوىعلى

للشركاتالنبيلةالدوافعيخاطبالتطبيقفإن،عمقاأكئرمستوىوعلى

التجارية،علاقاتهامسئوليةالشركاتتحملعندمامباشر،بشكلالمعنية

التجاوبإلىتميلالشركاتفإن،وانسانيةعاليةمستوياتتلبيةمنهاؤيطلب

صنعبكيفيةمتزايدبشكليهتمونالمستهلكجنأنتعلمفهىجيد،نحوعلى

فيها.للعاملينالشركاتتلكمعاملةوكيفية،المنتجات

وشركاتللمستهلكينالنبيلةالدوافع33حح53*2طتطبيقويستهدف

فىالبدءيمكنككيفإيجابى،ثقافىتغييرإحداثعلىلحثهمالتصنيع

الروحتغييرفىتسهمبطريقةوبائعيكلناخبيكالنبيلةالرغباتاستهداف

معاييرأو،جديدةحياةإلىبحاجةيكونربمامعينقطاعفىللناسالعامة

؟جديدة
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الرئيسىفالمفتاح0الحالىالوقتفىعنهالإجابةيجبمهمسؤالاهذإن

أطلقتماهوالسوقوخارجداخلالإيجابىوالتأثيرالناجحالنمولتحقيق

".الإنسانية"الأعمالاسم"مارين''إيمىالرقميةالوسائلخبيرةعليه

1102عامفىالياباناجتاحتالتىالتسونامىلموجاتاستجابتهاوتمثل

صريحةتذكرةأيضاوتمثل02الرقمىالعصرفىالنبيلةالدوافعمناشدةقوة

المبدأ.هذاتجسيدلعدمالوخيمةبالعواقب

كانت،الليلمنمتأخرةساعةفىالرياضيةلتمارينهاممارستهاأثناء

آى'اجهازخلالمنتويترموقععلىالآخرينأخبارأحدثتتابع'امارتين'ا

وفجأةالتسونامى،أتبعهثم،اليابانالزلزالضربلقدبها،الخاصباد"

ريةالإخباا'إنإنا'سىةقنالىإا'رتينا'مانتقلتوابالأخبار.تويترموقعامت!ؤ

وهموالناس،بعيداتتطايروهىللمركباتمباشزابثاوشاهدتالتلفاز،على

فىوكتبت.الشاطئاجتاحتالتىالمدمرةالموجاتمنالهروبيحاولون

بالمسئوليةشعرتولكنى،بهالقياميجبممامتأكدةأكنلم"إننىمدونتها:

''.بأخرىأوبطريقةالمساعدةلتقديموالحاجة

علىبالموضوعوصلةأهميةوالروابطالمشاركاتأكثرتمحيصفىأتوبد

وطلبت0المتابعينمنالكبيرةمجموعتهاعلىنشرهاوأعادتا'تويتر'ا،موقع

بثهايمكنبحوزتهمقيمةمعلوماتأيةإليهايرسلواأنأيضامتابعيهامن

الوقتهذافىيكنولم،ساعاتلأربعالنحوهذاعلىواستمرت،للاخرين

يدورالأمركانفقدقولها،حدوعلىترويجها،أومنتجاتلتسولقنصيب

الآخر،منهمكليساعدلكىافتراضيةوسيلةعبرمعاالناسيجتمعا'أنحول

ا'.إنسانيةمسألةكانتلقد

فقد-مرعباتتاقضاالإنسانيةجهودهاخلالشهدتفقد،ذلكومع

بسببالشللأصابهاكبيرةتليفزيونيةإخباريةقنواتهناكأنيبدوكان

خضمفى''مارتين'2كانتفبينما.بالتقييماتمنهامناسبغيراهتمام

واياباذهاباتتنقلالبارزةالإخباريةالقنواتبعضكانت،الرقميةجهودها

المشاهير0موضوعاتواخرللكارثةالمثيرةالتغطيةبين

هذهكانتإذارأيى،ففى0بالذعرأشعركنتا'لقد:تقولكتبتلقد
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المشاهدونبهايرىالتىبالطريقةاهتمامأدنىتهتمالإخباريةالمؤسمسات

والاصمامالفطنةمنامزيذتبدىأنإذنلهاالأفضلفمن،المجاريةعلامتها

هوليوود..0.ففىفىصحفىسبقبتحقيقاهتمامهامنأكئر،الأرواحبانقاذ

الشىءعلىويركز،المؤخرةفىهوليووديضعأنالمرءعلىيجبالأوقاتبعض

0به'االقياميجبالذىالصحيح

تأثيرإحداثجهودخضمفىنسيانهالسهلمنشيئا''مارتين''وتوضح

عليهانطلعالتىالاجتماعيةالإعلاموسائلقنوا!منالعديدأنوهو،عملى

يتواصلأنأجلمنصممتوالتى،الشخصىالتواصلأدواتوافضلأولهى

0'االتسويقأجلمنتخترعلمإنها'ا:تقولملاحظهوكتبتالبشر.

لدىواسفاصمدىمدونتهافىأظهرتهالذى""مارتينإحساسلاقىولقد

تقتصرلموالتى،النبيلةللدوافعلبمناشدتهاأعجبواالذينمتابعيهامنالكثير

تمتلكالتىالشخصياتكلإلىامتدتبل،الكنيرةالإخباريهالمؤسمساتعلى

ا'هارتين''انورغم.مىالتسوناأعقابفىبينالمعذهؤلاءعدةمساعلىالقدرة

تابموهاشخصمليونافى3أنعجبفلا،الليلةتلكفىشيئاتبيعتكنلم

والفرق،والشخصيات،الأعمالرجالأكئربعضبهااتصلكماتويتر،على

نإ.الرقميةإرشاداتهاعلىالحصولأجلمنلفمهرة،المحترفةالرياضية

العصسرفىالتجاريةالأعمالممارسةأنيعلمالذىالشخصهى''مارتين"

جيد.بشكلالإنسانيةالأعمالممارسةعلىتقومالرقمى

الرقمى،بعالمناالاخرينتواصللمجردبالرضانشمرمافكئيرا،ولذلك

معيننوعفىللانخراطمستعديننكونأنإلىالسلعمموونستعرضهم

فىالمتأصلوالشرفالنبليقتلالمشاعرمنالنوعهذاإن،الصفقاتمن

لإجراءأدواتمجردعلاقاتنامنيجعلوهذا،المشتركةبالإنسانيةإحساسنا

والرفعة.السمولتحميقوليسى،التجاريةالصفقات

باح!ماسه!تحتفلأنصكليكيجب،حقيقىبشكلالناسمعتتواصلولكئى

أيضا.أنتباحسمالممكتحتفلفأنت،بذلكتقوموعندما،بالكرامةالمتأصل

معهم.وأنتالج!موجتحريكمنستتمكنوعندئ!ت،النبيلةالدوافعناشد
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وهل؟القارسالبردفىيعيشونلأشخاصكريمالآيسيبيعمنهناكهل

ارتداءعلىالمستهلكينيجبرمنهناكوهلبجوارالنهر؟الماءيبيعمنهناك

إلىيحتاجهؤلاءبآخرالقيامأنيبدولا،الحالىالوقتفى؟القطنيةالملابس

المزيدهناكأنوستجد،ملابسكمنقطعةكلخيوطإلىانظرالجهد.بذل

القطن.منالمصنوعةالخيوط-معظميكنلمإن-الكثيروجودفرصمن

كانتحيث.كذلكالأمريكنلمربما،الماضىالقرنسبعينياتفىولكن

فهى،السائدةالموضةهىالصناعيةالمركباتمنوشبيهاتهاالبوليسترمادة

تضاءلت،لذلكونتيجة-مناسبشكلوذات،الضغوطوتقاومتتجعد،لا

%3301حوالىإلىالسوقيةالقطنحصة

الرغبةإعادةعليهيجبوكان.المقاومةالصناعىالقطاعهذاوقرر

ىأعلىيجببماالقطاعقامفقدولذلك،أخرىمرةالقطنيةالمنتجاتفى

علامةوصنع،إعلانيةمؤسساتووظف،تجاريةرابطةأنشأ:بهالقيامقطاع

للقطن.جديدةتجارية

نسيج:"القطن؟صناعتهملإنقاذعليهاستقرواالذىالشعارفما

حياسا".

وولترز"'اباربرافكانتالشعار.لطرحمشهورةبشخصياتاسقعانواولقد

"إن:وتقول،الكاميراإلىوتنظر،''هاواى'اقمصانغرارعلىقميصاترتدى

202أالحالىالوقتفىراحةأكثرحياتى...جعلالقطن
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إستراتيجياقراراأعضاؤهااتخذللخطر،القطنصناعةتعرضتوعندما

القطننسجطريقهوعنمنتجاتهمشراءإلىالناسلدفعطريقةأفضلبأن

يتم،رقيقةبيضاء،،ناعمةمادةمجردليسفالقطن.شخصيةحكايةفى

نإبلالملابسةمنهتصنعنسيجاتصبحخيوطإلىذلكبعدلتتحولغزلها

قصةإلىلتتحولمعاأجزائهاربططريقعنمعنىالحياةأعطىالقطن

03تقريئاالسوقثلثىحوالىعلىالقطنيسيطر،الحالىالوقتوفى.جميلة

ذلك،منوالأكثر،السلعمثلمعاملةيلقواأنفىيرغبونلاالناسإن

يعرفواأنيريدونإنهم،عاديةحياةمجردحياتهميرواأنيريدونلاأنهم

منبالفعلكذلكأنهملهمنظهرأنهىلهذاطريقةوأفضل،مهمونأنهم

التىوالشركاتالأشخاصإنأكبر.قصةمعبالتواصللهمالسماحخلال

0أبداهزيمتهايمكنلاالمبدأهذاتفهم

مجلةأجرتهامسحيةدراسة''أبل'اشركةتصدرت1102عامفى

للعامالإعجابعلىتحوزشركةكأفضل،الأعمالرجالعن!!فورتشن

الإعلاناتأكثرأحدإلىالشركةسرمنجزءويرجع.4التوالىعلىالرابع

التاريخ.فىشهرةالتليفزيونية

الأمريكىالاتحادبطلبينالنهائيةالسنولةالمباراةخلالا849عامفى

كشفت،الأمريكيةالقدملكرةالوطنىالاتحادوبطلالأمريكيةالقدملكرة

وكان2'ماكينتوش'2.الشخصىالحالشهجهازعنمرةلأول''أبل''شركة

علىيحفزوالذىتماما،الجديد'اماك''جهازتمييزإلىيهدفالإعلان

المقصودكان''أبل'ا،لشركة)بالنسبةالأخرىالشائعةالأجهزةعنالابتكار،

0إم''(بىاى'اأجهزةهو

وتجرى،كبيرةمطرقةتحملرياضيةشابةةامرأهناككانت،الإعلانوفى

وتقذف0نفسهاالملابسيرتدونمتشابهونزائفونأشخاصفيهاحجرةإلى

وردالتىالكبيرالأخشخصيةرمزوتدمر،كبيرةشاشةفىالمطرقةالمرأة

الناسمعالتعاملإن.جديديومفجرإنه12.أورويل"جورجدروايةفىذىها

وانتهى.ولىقدوأرجلأذرعلهمالاجتماعىللضمانأرقاممجردأنهمعلى

للمستقبل.السائدالتوجههىالمباشرةالشهخصيةالمعاملاتأصبحتلقد
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فحسب.''أبل'اشركةنجاحفىالمفهومهذانجاحعلىالدليليظهرولم

البسيطة.الاحذيةبعضفىأيضاظهرإنهبل

قلبتأنبعدللاصخذيةا'تومزا'شركةمايكوسكى"''بلايكأنشألقد

بلادفىيسافر''مايكوسكىا'كانعقب.علىرأساحياتهالقصصإحدى

يراهمالذينالأطفالكان:بسيطةمشكلةوجودلاحظعندماالنامىالعالم

علاماتمنالكثيروجوديعنىالأحذيةوجودعدموكان.أحذيةيرتدونلا

نأ"ا'بلايكقررفقدولذلك0الحرمانمن...الكثيرقصصهمفىالحرمان

الشركةتقدم،الأحذيةمنزوجكلشراءومع،الأحذيةتبيعشركةينشئ

المحتاجين.للاطفالالأحذيةمنجديدازوجا

الوقتوفىحذاء،آلافعشرةلإهدائهبالسعادةشعر،الأولالعاموفى

القصة.نهايةليستهذهولكن،حذاءالمليونيتجاوزالرقمهذافإن،الحالى

لاحظ،المطاراتأحد!ءالانتظارمنطقةفى،الأيامأحدظهيرةففى

يكشفأنوبدون،شركتهأحذيةمنأحمرحذاءترتدىفتاة''مايكوسكى"

وراءتقفالتىالقصةبكاملالفتاةوأخبرتهالحذاء.عنسالها،هويتهعن

لقدلها.الشخصىوصفهتفوقالتفصيلمنبدرجةللاخذية"تومزا'شركة

يحمللاالصندوقبداخلماانهىأ'الحقيقةأن:يدركجعلتهلحظةكانت

لم"تومز"شركةإن.يمثلهالذىالشىءيحملهاالتىالأهميةمننفسهالقدر

حذاءكلعنمجانئاحذاءتقدمشركةأصبحتإنهابل0للاصخذيةشركةتعد

".بيعهيتم

انتباهجذبعلىاعلاوة1:مفسرةمالتونى'''افاليرياالمدونةكتبتوقد

ليبوول،ولملم،تاليئلمو//،فوجلملمبمجلةبدأتوالتى،السائدةالإعلاموسائل

يتشاركلمالذى"لورين'أرالففإن0مرموقينشركاء'اتومز"شركةجذبت

التجاريةبعلامته'اتومز"شركةإلىانضمقدعاما،أربعينلمدةأحدمع

تى"اندتى"إيهشركةمعتعملالتىالإعلاناتوكالةوقامت"روجبى'ا.

بلايك"21كانكيفتوضحالتى''الحقيقية"القصةفيهتحكىإعلانباعداد

".التنقلأثناءويعملبالأحداثاتصالعلىيبقىلكىشبكتهملستخدم
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قوةإلىكيةذباشارة"تومز''شركةنجاحعنأفكارها"مالتونى''وتختتم

فسوف،مهمةالرسالةتصبحوعندما.يتذكرونالناسإن'ا:فتقولالمبدأاهذ

شخصاكانلوحتى-إليهايستمعسوفشخصأىإلىقصتكيحكون

أقوىإلىالناسيتحول،بذلكالقيامطريقوعن،المطاراتأحدفىغريئا

منحهيتمالتأثيرهؤهناالمستفاد0...والدرسمنتجاتكتسويقفىمؤيديك

''.شراؤهيمكنولا

القصصعالمفإن،جذابةتكونربماالكبيرةالقصصأنورغم

وأ،قضيةعنيكشفناحيةمنفهورائعا،يكونربماالصغيرةالشخصية

ذاتك.عنتكشفتمافاأخرىناحيةومن،معينةسلعةأو،علاج

منعائداسيارتهيقودكيوأ'ديفيدالمؤلفكان،3002عاممنإبريلفى

غرفةفىنفسهليجداستيقظولكنه؟زوجتهمعالمنزلإلىالحفلاتإحدى

سيقضىبالمخخبيثاورفايعانىبأنهالأطباءأخبرهحيثةالمركزةالعناية

شهور.غضونفىالأرجحعلىعليه

وزوجته"ديفيد'أواجهالأعياد،أحدصباحمنالثالثةالساعةوفى

هذهمنالناسيعرفهأنيريدانالذىالقدرماقرار:اتخاذ-اكيما'ا-

الآخرين؟معالقصةهذهمشاركةفىرغبتهمامدىما؟القصة

وبدأت،الدافعهذاقاوماولكنهماسرا.الأمريظلأنهوالاتجاهوكان

يخبرواأنمنهموطلبت،بالقصةواخبارهم،بالأصدقاءالاتصالفى''كيم'ا

،ساعاتخلالوفى0'اديفيد'ادوالدعاءالصلاةيمكنهمبحيثالآخرين

ربحىغيرموقعوهو،أح!!ولأح،ح.!!4!حهموقععلىلهمصفحةانشئت

،التحديثاتبتبادلخطيرةأمراضايواجهونالذينالأشخاصفيهيقوم

يريدونه.آخرشىءوأى،والاحتياجات

زادتكلماأنه'أكيوعائلةقررت،ذلكتلتالتىوالشهورالأسابيعوفى

الذينالأشخاصعددزاد،الآخرينمعمشاركتهايمكنهماالتىالمعلومات

فىبمفردهماليساأنهمايعرفانكانافقد-المساعدةيدتقديميمكنهم

حياتهما.مجرىتغييرإلىالقرارهذاوأدى.السرطانمرضضدمعركتهما

منهما.أكبرعالممنبسيطجزءمجردقصتهماأنوزوجته'اكيورأىفقد
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الذينالآخرينالأشلخاصمعللتعامللهمافرصةالنهايةفىتقدمفهى

مماثلة.تحدياتيواجهون

الاخرين.معقصتكشاركشخص؟لكلنصائحهماأولىهىما

واشنطن،ولايةفى،سياتلمدينةمن-بيكر'ا0إما'آنتعلمتهشىءوهذا

'':للتدريبكارنيجى''ديلبمؤسسةتدريبيةدورةفى

مواجهةوعندأيضا.أناأفعلهوهوما،خصوصيتهمالناسمنالكثيريقدر

أريدأكنلمالإشعاعى،كاوالعلاجالكيماوى،والعلاج،الثدىسرطانمرض

بالسرطانإصابتىأخبارتسللتعندماولكن،الآخرينمعوالألمالقلقمشاركة

الرسائلمنسيلفىغرقت،العملفىوالزملاء،والأصدقاء،عائلتىأفرادبين

لىأرسلواأبذا،أقابلهملمالذينالعائلةمعارفوحتى،التشجيعيةالإلكترونية

تتضمنكانتوالتى،الثدىبسرطانإصابتهمقصصتحكىإلكترونيةرسائل

التحسن.متابعةوبطاقاتهواتفأرقام

فىالبدءإلىوالحبالتشجيعرسائلمنالمدصشالتدفقمذاأدىولقد

عرفت،الإلكترونيةالرسائلوبفضل00..حياتىمجرىغيرتالتىالعلاجرحلة

لافالحياة،بمفردهالسرطانطريقيسلدأنيريدأويحتاجمنهناكليسأنه

جميدا.بناتتعلقإنها.وحدىبىتتعلق

أيضاهو"بالجماعة"يتعلقشىءهناكيكونأنفىيعيبماهناكوليس

الإعلاموسائلعلىالمدوناتإحدىصاحبةأعلنتللفرد''.بالنسبة'اجيد

ستجرىأنها،متابعمليونعلىيزيدماإلىمتابعيهاعدديصلالتىالرقمية

إجرائهاعلىيقتصرالأمريكنولم،بصرهامدىلتصحيحالليزكجراحة

مدونتهاعلىمباشرةونشرهاتصويرهاسيتمإنهبل،فحسبجراحيةعملية

الشفافيةوأصبحت،لأنفسهمالجراحةهذهمثلباجراءيهتمونالذينلكل

اكتسبتأنهاجانبإلى،02/15إبصارهادرجةوأصبحت،المميزةعملتها

فىالرقمىالعالماستخدامفىتمافاجديدةلطريقةتعمقاأكئرفهفا

لحفلمباشرببثاستشهدتوقد.الآخرينمعالشخصيةرحلاتنامشاركة

المباشرالبثلتكنولوجياالعملاءأحداستخدامأو،صديقاتهاإحدىزفاف
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عندما،القدمكرةمبارياتفىابنهلمشاهدةالفيديولمقاطعالإنترنتعبر

لها.جيدةكأمثلة،العملأجلمنبعيذايكون

والتسويق،،والترفيه،الرياضةمجالعن''بعيدا:المدونةصاحبةتقول

شبكةعبرالمباشرالبثتكنولوجيااستخداميمكنالتىالأخرىالألفمياءما

اتصالاتكقناةاتخاذهاسيتمهلأجلها؟منالفيديولمقاطعالإنترنت

،الزفافحفلاتعنوماذاوظيفيلأ؟.00منافعلتحقيقتستخدمجديده

الميلادحفلاتوطقوس،الدينيةوالشعائر،النوادىواجتماعات،والتخرج

الحصوليمكنناالتىالفرصمنلهحصرلاعدذاهناكإنأيضا؟والوفاة

06عليها'ا

حياتهم.فىالإثارةمنبالكثيرتأتىولاالناسعلىتمرالأياممعظمإن

رويةالناستمنحالتىالفرصمنوالكثيربالكثيرياتىالرقمىعصرناولكن

إيجادفإن،وهكذا،إليهتصللكىشركتكتكافحعماأو،هويتكعنصادقة

صداقةعلاقاتإقامةنحوتعملالآخرينمعمشتركةلقواسماتصالنقاط

تقديممنفيديوبدلامقطعتصويرالسهلفمن.الآخرينمنقرئاأكثر

وأشركةلدعمإلكترونىموقعإنشاءاليسيرومن،الرسوماتمنقليلعدد

بدلاالفيديوبواسطةالمؤتمراتعقدإلىاللجوءالسهلومن،جديدةمؤسسة

صفقةفىالمعنيةالأطرافلكلمقنععرضوتقديم،الهاتفىالاتصالمن

تتوقعباتتالناسولكنةفحسبشفويملابهاإخبارهممجردمنبدلأمعينة

أيضا.الألفمياءهذه

حدودتجاوزمميزا،اسلوئااتبع،بالفعلتنتشرفكرتكتجعلولكى

الأدواتكلاستخدم،يومكلفىالناسيراهلاشيئاوافعل،الآلىحاسبك

وضوحا،أكثرالأفكارتجعللكىلخيالكالعنانوأطلق،أمامكالمتاحة

0واثارة،وتشويقا

مشاركةفىرغبتهمالآخرونيبدىوسوف،الآخرينمعقصصكشارك

وأكبر0جديدةقصةنصنعسوففمعا.معكقصصهم

اخلهوالتد-المؤثرةالعلاقاتءبنافىفاعليةوالأكثربل-شيوعاوالأكثر

التداخلهذاأنورغم0والمهنيةالشخصيةالحياةفىوالصادقالحقيقى
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العمليةالحدودمنالعديدفإن،معينةمنطقيةحدوذادائفايضعسوف

باتواالناسمعظملأن،الحالىالوقتفىتمافااستبعادهاأوخفضهاتم

كانتسواء-والطويلالقصيرالمدىعلىالتفاعلاتكلنجاحأنيتذكرون

زادتوكلما،العلاقةعمقعلىتعتمد-ذلكغيرأوالتجاريةالمعاملاتفى

الإنجازاتزادت،رحلتكفىالعملاءاو،الأصدقاءاو،الزملاءأحدمشاركة

مغا0تحقيقهايمكنكماالتى

تمضىوهىبرؤيتهايبتهجالجميعفإن،رحلتناهىرحلتكتصبحوعندما

قدما.
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التحدياتعلىتعلب

السلةكرةدورىتاريخفىاللاعبينأفضلعنبمناقشةالأمريتعلقعندما

ا'.أ'ماجيكوالارى"أ:اسمانيبرزماعادة،)ول!*(للمحترفينالأمريكى

لمستوىاعلىا'جيكاما1أأجونسونإيرفين'اوبيرد""لارىمنكلكانلقد

الملاعبأرضيةعلىورشاقةمهارةاللاعبينأكثرمناثنين-الفردى

تجاهخارقةحواستقريبايمتلكانموهوبينلاعبينكانافقد-القاسية

يضاهيهمامنفعلئاهناكيكنولم،السلةكرةملعبفىوالتمركزاللاعبين

بقدرالدفاعفىبنفسيهمايتفاخرانكانالقد،الحاسمةالمواقففىمهارة

فىآخرزميلأىمنأكثراجتهادبكليعملانوكانا،الهجوممعيفعلانما

فريقيهما0

فاز.الزمانمنلعقدالسلةكرةلعبةملامحيحددانكاناأنهماكما

الجامعيةللرياضةالوطنيةالجمعيةبطولةفى''لارى'أعلى'أماجيك'أ

السلةكرةدورىبطولةفىأخرىمرةعليهفازثم،9791عامفى(ل!*)ولول

ا'ماجيك"على"لارى"وفاز.8491عامفى)ول!*(للمحترفينالأمريكى

.أخرىمرة8791عامفىأمامهخسرثم،8591عامفى

بعضبهما،يحبانالاثنانيكنلم،المهنيةمسيرتهمافتراتمعظموفى

أجبر،1991عاموفىحدود.لهيكنلمالآخرمنهمالكلاحترامهماولكن

الاحترافية.السلةكرةلعبمنمتوقعغيرنحوعلىالاعتزالعلى"''ماجيك
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0الإيدزباسمالمعروف)17+(المكتسبةالمناعةنقصبمرضأصيبلأنه

فىعاديةلمباراةيستعدنفسهبيردوجد'اماجيك"،تصريحمنيوموبعد

طريقعنعضلاتهوأرخى،ظهرهلعضلاتإطالةبعمليةفقام،الموسم

المعتادةأماكنهمنالكرةيقذفواخذ،اللعبساحةأروقةفىالبطىءالركض

اللعب.فىبرغبةيشعريكنلمحياتهفىالأولىوللمرة...الملعبأرضفى

دوزا'اماجيك''لعبلقد.اللعبترك،صديقهآنذاكأصبحالذىفمنافسه

حققه.ماإلىا'بيرد"وصولفىمهفا

نأأودإننى'ا'اماجيك'أ:قال،اعتزالهمباراةوفىشهور،بضعةوبعد

لدىماأفضلأخرجلأنهشخصى،بشكلبيرد"''لارىإلىالشكرأوجه

أبذا".االقمةإلىلأصلاكنلم،وبدونكا'جونسونا'ماجيك

سيئة.كلمةالمنافسةأنيظنونالناسبعضأنيبدوالأوقاتبعضفى

نأورغم.الطبيعىالعالمفىإقناعاالحقائقأكثرإحدىهىالمنافسةإن

ضروريةالمنافسةفانالازدهار،منالمزيدنحولدفعناضرورىالتواصل

السعى.منالمزيدنحولدفعنا

الإنسانفانالحديد،الصلبيشكل'اكما:يقولالملوكأحدكتبوقد

"0صاحبهيشكل

خربشةصوتمثلفىتقريئاالحديديصقلالذىالحديدصوتإن

لإخراجالوحيدةالطريقةأنأدركالملكهذاولكن.السبورةعلىالأظافر

حياةأنورغم،والتعارضبالتحدىهىالآخرينونفوسنفسكفىماأفضل

عنالرضاحياةفإن،وهدوءاأريحيةأكثرتبدوالدائمةالشخصيةالدعابات

عقيمة0حياةهىاتالذ

وانهمار،العرقوتساقطالدماء،إراقةبالضرورةيعنىلاالتحدىإن

إعلانيةحملةفىالعملاءأمامتحدئا'اكوكاكولا"شركةاطلقتولقد.الدموع

.يبتسمواألاالناستحدتلقد-0102عامالاجتماعيةالإعلاموسائلفى

ولم،حقيقىجامعىحرمفىخاصةبيعآلة'اكوكاكولا"شركةوأنشات

بكلالطلابتفاجئكانتبل.فحسبالغازيةالمشروباتتوزعالآلةتكن
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والبيتزا،الزهور،باقاتإلىالمجانيةالغازيةالمياهزجاجاتمنبدءا،شىء

02أقدامستإلىطولهايصلغواصمةحتىأو

علىمباشرةتذاعالنتائجوكانت،يحدثماكلتصورالكاميراتوكانت

ودهشةبهجةمنالهدايايتلقونالذينالطلابيظهرهماوأدى،يوتيوبموقع

والكل،بعضهميعانقونوآخرون،بالأيدىيتصافحبعضهمفكان-بالغتين

ملايينأربعةمنيقربماوجوهعلىالابتسامةرسمإلى-ويضحكيبتسم

أمامالتحدىوكان.الإنترنتشبكةعلىيحدثمايشاهدونكانوا،مشاهد

شركةأرادتمفلما،الملايينحصدإلىاهذوأدى،يبتسمواالاهوالمشاهدين

تماما.كوكاكولا

"أمريكاوشركةمايكروسوفت'أ'2شركةبينالمحتدمةالمنافسةكانتلقد

الإنترنت.لشبكةالعاصفةالأولىالأيامقادتالتىالأمورأحدهى''لاينأون

أونأمريكاا'وشركةأ'امايكروسوفت2شركةبينائرةالدالمعركةساعدتولقد

على-أ'"جوجلو''ابل"شركتىعصرفىالنسيانطواهاالتى-االاين

اليومتتخيلشركةكلوكانتللعملاء،متطورةخدماتتوفيرعمليةتسريع

معظ!اعلىوالحصول،تعاملاتهمغالبيةإجراءالعملاءفيهيستطيعالذى

الإنترنت.شبكةعلىحياتهممنكبيرجزءوقضاء،المعلومات

الأخرىعنمختلفةمنهماكلثقافةوكانت،الأخرىتكرهشركةكلوكانت

أنهاتصادفنحوالعملاءموجهتسويقشركةكانتفاحداهما-كبيربشكل

تتبعأنهاتصادفتقنيةشركةالأخرىكانتبينماالتكنولوجيا،تستخدم

شركةضد''لاينأونأمريكا'اشركةشمهد!ولقد03نفسهالتسويقأسلوب

شركةضدمرفوعةكانتالتىالاحتكارمكافحةقضيةفى"مايكروسوفت"

الشركتينكلتاجعلإلىالمنافسةادتفقد،ذلكورغم0العملاقةالبرمجيات

ظلفىمنهماأىتحققهانيمكنكانبمامقارنة،نجاخاوأكثرحجمااكبر

0الأخرىغياب

يقولأنالشائعومن،حياتهفىالتحدياتشخصكليواجه،بالطبع

له.المرءاستجابةهوكيفيةفالمهم،التحدىنوعيةيهملاإنهالناس

الكفاية.فيهبماصحيحوهذا
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فهم0وشمتسلمون،الأذىأو،المرضأو،بالجروحالناسبعضيصاب

القبر.نحوالمتحركالسيرعلىأنفسهميضعون

علىمثالا"روزفيلت''تيودورلنأخذ0رحبةآفاقإلىآخرونيصلبينما

الذىالربومرضيعانىالصغير'اتيدى'اكان،الصحةعليلكطفل0هذا

يتنفس،أنأجلمنيصارعا'تيدى''كان،الأوقاتمنكثيروفى0حياتهيهدد

والدهلهوضع،عمرهمنعشرةالثانيةبلغوعندما.قلبهيضمفالربووكان

الجسدية،بالقوةتتمتعلاولكنك،العقلبقوةتتمتعإنك11'اتيودور''،تحديا:

فيجب.ينبغىكمابعيدايمضىأنالعقليستطيعلا،الجسدمساعدةوبدون

أنكأعلمولكنى،جسدهالمرءيبنىأنشاقةلمهمةإنها.جسدكتبنىأنعليك

".4بذلكالقيامستستطيع

أولهىوهذه-قليلأوزمجر،قليلأ"تيدى'اكشر،الكلماتهذهعلىوردا

هزثم.العالمأنحاءجميعفىالشهرةتنالسوفالتىللنظرةمسجلةحالة

جسدى''0أبنى'اسوف:المطبقةأسنانهعبروأجابرأسه'اتيدى''

قوته،وازدادتشاق.تمرينعنعبارةحياتهأصبحت،التالىالعاموفى

سبعةوتسلق،المتجمدةالأنهارفىيغطسفكان.وجرأتهشجاعتهوكذلك

وبينماواحد.يومفىمرتينالسبعةالجبالهذهمنجبلاوتسلق،جبال

شىء،بكلبالافتتانيشعرفكان.بالطبيعةهوسهبدأالأمور،بهذهيقومكان

فىيحفظهالكىالعيناتمنمئاتعدةوجمع،الطحالبوحتىالطيورمن

''06الطبيعىللتاريخروزفيلت"متحف

مثليلقاهكانربماالذىالمصيرما،والدهلهوضعهالذىالتحدىفلولا

الأبد0إلىالتحدىغيرهلقد؟المريضالولدهذا

التىالأهميةمننفسهالقدريحملالتحدىأنالصحيحفمن،ذلكورغم

تماماتختلفوالإصرارالإلهامتثيرالتىفالتحديات0لهالاستجابةتحملها

والكآبة.اليأستسببالتىالتحدياتعن

نأ-اتلانتافىالدينرجالأحدوهو-''كينج"شوناراد،0102عامفى

'اهايتى''.فىالمعاقينلليتامىدائممنزلإقامةأجلمنالتبرعاتيجمع

هذاوفى.الأولالتحدىهوهذاكانلقد؟بذلكالقياميمكنهكيفولكن
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ولقدكبير.بشكلازدادقدالأمورهذهمثلفىالإبداعفان،الرقمىالعصر

وتوصلالجماهير.منممكنعدداكبرإلىبرسالتهيصلأن''شون"أراد

0الجديدةاللمساتبعضمع،مشهورةلشخصيةخيرىعلنىمزادإقامةإلى

وا،توقيعأو،صورةعلىالحصولأجلمنالمزايدةفىيرغبوالنفالناس

علىمشاركاتهمالمشهورةالشخصيةتتابعانلأجلسيزايدونإنهمموعد.

مسلسلنجمةمعا'شون"تكلمولقد0المشاركاتتلكإرسالدةواعاتويتر،موقع

،التحدىاهذعن-ركر"بالونجورياإيفا''-!صعكلك!عءعلمعك!قىه+ك!عكاض

جزءايصبحوالكىالمشاهيرمنأصدقاءهاتحدتثم"إيفا'أ،وافقتولقد

منزلاصبحأننتيجتهكانتالذىالتحدىقبلواولقد0أيضاالعملهذامن

07واقعةحقيقةالمعاقيناليتامى

معجبينمع،مشهورةشخصية175علىيزيدماجمع0102،عاموفى

وجمعوا،مشاركةمليونثلاثين،ومتابعمعجبمليونتسعينعلىعددهميزيد

فىالهادفالتحدىقوةهىوهذه08أمريكىدولار000005علىتزيدتبرعات

تأثيرنا.فيهوزاد،مجالنافيهاتسععصر

مثلالارتباكيثيروبعضها،العالمفىخبيثةحقائقأنصافهناك

يحيالكىطريقةليستفهذه''0حياتكفىتتقدملكىالتياربمسايرةأ'عليك

منيريدونلاالناسإن.مشروعايديرأو،عائلةيرعىأو،طيبةحياةالمرء

يرتقواأنيريدونإنهم؟قدرهممنيرفعمنيريدونإنهم3ةشأنهممنيقلل

.التحدياتمواجهةالأوقاتبعضفىاهذيعنىوقد؟برؤيتهم

هوالأمورإنجازإلىالطريق"إنمرة:ذاتسكواب'''أتشارلزقال

لأنالفوزةأجلمننكافحفإننا،نتنافسفعندما''.المنافسةجذوةباشعال

نجاحبأنهالنجاحتعريفيتموعندما.والأهميةبالنجاحالشعوريولدالفوز

فان-معينةشركةأو،معينعلاجأو،بلدأو،معينةقضيةاجلمن-جماعى

والترابطالتواصلعلىتجبرناالمنافسةلأنةجاذبيةالأمورأكثرهوالنجاح

لنابالنسبةالكثيرتعنىالمنافسةأصبحتوقد.والألفةالانجذابمجالفى

منلناتحققهماناحيةمنوكذلك،حميمةصداقةمنتجلبهماناحيةمن

نهائية.نتائج
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الذىوالألفةالانجذابمجالعنبحئاالتأئيرمجالفىحولكانظر

النهايةخطإلىالوصولمنأكبرشيئاتعنىالتىالمنافسةاجواءخلقيمكنه

إحداثعلىيساعدانمؤسسئاوتأئيرا،دائمةصداقاتيعنىربماشيئا-

مساعدته،فىترغبواحدبشخصيتعلقالأمركانواذا0إيجابىتغيير

هناكوليس.الحلبةفىالمشاركةنحوكليكمايدفعجذابتحدعنفابحث

للعملاسع0والكسلبالسكونتتسممحاولاتعنعبارةالتحدىإنيقولمن

أجلك.منللعمليسعونوسوف،الآخرينمصلحةأجلمن
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ديبرى''"ماكسالمؤلفأكدفي4"يص?!ءصر،يلمول!4،سالتاريخىكتابهفى

الأخيرةوالمسئولية،الحقائقيعرفأنهىللقائدالأولىالمسئولية''إنقائلا:

خادفاالقائديكون،المسئوليتينهاتينبينوفيماالشكر.يوجهانهى

العناءنتجشمأنعليناأنيعنىبماالكلامهذالتفسيرميلثمة".اللاخرين

ينحىأنالقائدمصلحةمنأنلوكماأولا،السيئةالأمورعننتحدثوأن

فىخاصةالمقصودهوليسهذاولكن0البدايةمنذجانباالسيئةالأخبار

.البرقبسرعةالسيئةالأخبارفيهتسافرعصر

شركةبينالعلاقةهذهكانتسواء-حاليةعلاقةأيةتعانىقدفبينما

يكونفلن،حادةمشكلةأوالتوترمنحالة-اثنينشخصينبينأووعملائها

تبدأمسرحيةأيةفمثلسلبى.بكلاممحادثةأيةتبدأانكثيراالمفيدمن

خشبةعلىطيبوغيرقاتملجوتؤسسفانها،تراجيديةبمأساةمشاهدها

فىالتوارىفىالقلوبوتبدأ،الوجوهولمخفض،الأكتاففتتهدل0المسرح

جميععبرفيروسىنحوعلىانتشركهذاأثراأنتخيلأصحابها.اعماق

بأكمله0بلدعبرأومالشركلأالكاملةالقيمسلسلةعبرأوالمؤسسةوظائف

الفعلردودمنعارمةموجةمواجهةفىتعمللأنمضطزاتكونسوففإنك

الموجةهذهتجاوزمنتمكنتلووحتى،البدايةمتذوالفسيولوجيةالنفسية
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كانأشياءحلفىلكالمتاحالقليلالوقتلبذلحاجةهناكفليستسريعا،

اية.البدمنتحاشيهابالإمكان

سيكونوعندئذوصادقةأمينبتقديرمحادثةأيةابدأ،ذلكمنبدلا

لك.مقاومةأقلأونفسهعنللدفاعميلاوأقللأفكاركانقياداأكثرالمتلقى

خدمةوكلاءمعالتعاملعندوالمقاومةللدفاعالميلمناالعديدويجرب

إكبوت''،"سانجيفلكن!الدهشةيثيربشكلجداكثيروذاك-العملاء

كيفعرف،خرببنلملاؤلؤثرفىءصدقا/لأتكسبكيفكتابمؤخراقرأىلذوا

.2صعبموقفأىفىيتعامل

الحمامصنبوربدأمساء،اتوذعقارى.بضمانمنزلامؤخرااشترىلقد

قليلة،ساعاتغضونوفى0الصيانةبشركةاتصلفقدولذا،التسريبفى

باستبدالالفنىهذاقامالبدايةفى.المطلإصلاحأجلمنشابفنىوصله

المياهأنبوببلفالفنىقامولذا،أسرعبشكلالتدفقفىأخذالماءلكن،الصمام

الحوائط0داخلالمياهتسريبوبدأالسداداتكسرالمياهضغطلكن،بالمطاط

منهميطلبالصيانةبشركةاتصالالحالوفى"سانجيف''غضب

الشخصوجهفىغاضبايندفعأنبامكانهكانلقد.خبرةأكثرفنىإرسال

منلديهماذكروبهدوء.ذلكعنتوقفولكنه،الهاتففىعليهيردالذى

قدماشرحلقد.السرعهبهذهفنيالإرسالهالشركةممثلشكرثم،بيانات

أقربلهوحددخبير،فنىعنلهيتحدثكانالذىالمندوبوبحث،حدث

الخدمة.أتعابعنالكلاموأرجأ،ممكنموعد

هذهسيتلقىكانفهلمغايرا،فعلردأصدرقد"سانجيف"كانلو

الخدمة؟

نتأملهيا.ممارستهعندللفايةصعبأنهإلا،بسيطاأسلوياهذايبدوقد

لعبارتهتفسيرناسوءأساسإن0السببنفهمحتىللقادة'اديبرى'اتفويض

"مواجهةعليناينبغىلماذا.اليومىخطابنافى"حقيقة'اكلمةمدلولاتهى

نأأو،الدواءمثلمضضعلىتبتلعالتى'االحقيقة"جرعةتقديم-ااالحقيقة

الثابتة؟الحقائقمعيتوافقلاسخيفحلممنالحقيقةإلىماشخصاا'نعيد''

الغالب.فىمهمةمحادثاتأيةمنهانبدأالتىالعقليةهىتلك
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الواقعية؟فىمبالغةالأقلعلىهىأم،فعلامردواءقرصالحقيقةهل

هذاعلىلنراهااستعدادلدينايكونربمالكنناغالبا،كذلكليستإنها

أصلفإن0مضجعناعليناويقضيشغلناهمهناككانمااإذخاصةالنحو،

الظروفلمعظمالشديدالانتباهبذلعلينايملىزالماالصيادالإنسان

وجودعلىيعتمدفبقاؤنا.سلبيةتكونالعادةفىوهى،بناالمحيطةالدرامية

أثبتوقدحال.أيةعلىالسابقفىعليهايعتمدكانأنهأو-القدرةهذه

بالتهديداتاهتماماأكثرنكونأننا'اعديدةدراساتفىالأعصابعلماء

0الجيدةالأشياءحدوثباحتمالاتاهتمامنامنأكثرالسيئةبالأمورالمرتبطة

أ'الإيجابيةالمحفزاتمنحساسيةأكثرهىلدينابالمخالسلبيةفالإشارات

الأحداثنتذكرإننابل03القيادةمدربىأحدويليامز''"راىقولحدعلى

ذكرياتنا.عليهاتتداعىالأقلعلىأو،افضلبشكلالسلبية

يمتدوانماالأفعالعلىينحصرلاالتأثيرهذاانالأبحاثتظهر،وللأسف

أكبروزنانعطىربمافنحن.الآخرينعننشكلهاالتىالانطباعاتإلىكذلك

السلوكياتأوالصفاتتلكأكثرمن،سلبيةانهانرىالتىلسلوكياتاأوللصفات

.4أخلاقيةأوأدبيةطبيمةاتذكانتاإذخاصة،إيجابيةنراهاالتى

فإنناالتغيير،علىالناسنشجعأنبشدةفيهانأملالتىالأوقاتتلكوفى

بالسلوكمسبقاعقولنافتنشغل.الحالىالسلوكمنبالإحباطنصابغالبا

منالإيجابيةالأشياءطردثمومن،للواقعنظرتنايشكلماوهو.السلبى

تواصلاتنافىأننافىعجبفلاثمومن.جماعىبشكلوالسلوكياتالأفعال

المستمعيننظروجهةأومن-المشكلةإلىالقفزيبدومقاومةماعلىيمكننالا

النقد0إلىالقفز-لنا

النقدىأوالسلبىفالجانبتماما.عقولناتشبهمستمعيناعقولإن

احتمالاتكليستبعدفانه.اهتمامهمعلىيستحوذمااولهونقولهفيما

هذارأيتأنكمنيقينعلىوأنا0الحوارفىالإيجابيةالفرصاستكشاف

العيونوتبقى،التعبيراتوتتجمد،الوجوهفتتصلبقبل:منأمامكيحدث

تنطقهشىءأىيحجبالذىالداخلىالاعتراضغليانعنكاشفةوحدها

.الاعتراضلهذامخالفاويكون
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0القيادةعلىقدرتنانشلفإننا،الدراماهذهلتلافىبجدنعمللمإنإننا

،الأداءعلىبيةوالإيجاالسلبيةجعةالراالتغذيةتأثيرعنسيكيةكلاسةدرافى

ءناأداأن،بالغةببساطة،''روزنبيرج"سولوشروجرا'سيدنى.اجيه2اكتشف

وعندئذ،.بأخرىأوبطريقةفشلناتقررراجعةتغذيةتلقىعندبشدةيعانى

سيكونالأثرفإن،الذاتىوالتقديرالثقةمنعالمستوىلديناكانفان

منبالانتقاصيكونالنقدهذاعلىالثانوىالفعلردفإن،هذاومععنيفا.

علىأثرهاإنحتىالفور،علىنرفضهافنحن-الراجعةالتغذيةمصداقية

توجهنا.تشويهعلىالهائلتأثيرهاعدافيماجداقليلايكونسلوكنا

توجهناأوادائناعلىالسيئةالآثارهذهمننخففلاولماذانخاطر؟فلماذا

البداية؟من

لورتشر''،ا'ترينتيشرح،للمعلمينبالنسبةالقيادةمهاراتعنمقالفى

معالمحبطةالخساراتمعيتعاملكانكيف،السلةلكرةمدرباعملهخلالمن

الرمياتمنالعديدانفقدجراءمنمهمةمباراةخسرناا'لقد:فيقول.فريقة

بدلاولكننى.اللاعبينوجوهفىالصراخهوالطبيعىفعلىردوكان،الحرة

خطإلىوالوصولوثباتشجاعةمنأبدوهلماعليهمبالثناءقمتهذامن

لمدةالحرةالرمياتعلىبالتدربقمناوبعدهاباستمرار.الحرةالرميات

صنغاأحسنتوقد،الخسارةتلكمنبالفعلساخطيناللاعبونكان.ساعة

''06عليهمبالثناءاهذشعورهمعلىرددتحين

يقصكا!هح،ييه!كا!!،ييه!العنوانيحملالذىكتبهأحدثوفى

وردتقصة-المؤسسىالنفسعلمفىإخصائىوهو-"ساتون''روبرت

منرتبةيعلونهمنمعظمكانلقد.الأمريكىبالجيشسابقضابطمنله

ومثبطين،الآخرينشانمنومحقرين،بغيضينكانوافقد-حمقىالضباط

مختلفا0كانالكتيبةقائدولكن.للهمم

لىوقؤمالفورعلىالصفإلىوأعادنىمراتعدةالصفمنخرجتلقد

جيداالدرسوعيتولكنىشأنى،منيحقرأووجهىفىيصرخولم،سلوكى

الانأفضلشخصاجعلنىالنهجوهذافى.أملهخيبتلانىنفسىمنوخجلت

معاملةخلالمنهذهتصرفاتهأقلدإننىحتىعاداتهعفهأخذتوأظننى
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الطبيعيةبميولنابالاعترافالأساسيةغرائزناعلىالتغلببإمكانناإن

وحمسب"بىإيجاتفكيرمسألةالأمرفليس.بياتالإيجاعلىللتركيزبجدلعملوا

نأبالضرورةيجبلاتصوراتئاأنندركلكىلعقولنابرمجةإعادةإنهبل

حولالكامنةافتراضال!ابتحليلنقوملكىوالتوقف،الواقعمعمتسقةتكون

الكاملة.الصورةإلىنصلحتىالافتراضاتتلكفىوالبحث،معينموقف

التىالخلاياتلكوهى-العاكسةالعصبيةأنظمتناندربأننستطيعونحن

وتفسير،الآخرينأفعالفهممنتمكنناالتىوهىقليلةعقودمنذاكتشفت

السلوكياتترسيخيمكنناحتى-لاحقاعليهيقدمونقدماوتوقع،نواياهم

ندربهم0الذينالأشخاصعنلناتكشفهوماالإيجابية

بحاجةفاننا0تقديرنافىصادقيننكونأنأردناإنأساسىأمروهذا

يلقىالذىالتقديرإظهارإلىوبحاجة،منهانبدأحقيقيةإيجابيةنقطةإلى

هو-'أساتون"روبرتدوفقا-العملرؤساءفأفضل.المتلقىلدىصداه

أفرادمنواحدكلويتصرفيفكركيفليعرفالكافىالوقتيستفرقمن

غالبا،العظيمةجهودهمكلمنالرغمعلىفالقادة،سهلاهذاوليس.فريقه

الشخصيةللالياتكشفاأكثرتكونماكثيراالتىالمواقفمنينسحبونما

يتمماتستحقوفاعليتهالقائدبتأثيريتعلقفيماالنتيجةولكنالفرد.لدى

جهد.منبذله

فاننابها،نعملالتىللمؤسسةبالنسبةفردأىبقيمةنقرعندماإننا

ومنفتح.صريحلتواصلإيجابثامسازانؤسس

النهاية.فىأيديناتحتالذىالأمرمعللتعاملمضطرونفإننا،وبالطبع

عدمأوتلطيفهامحاولتناهوأولأ،السيئةالبنودطرحمنالأسوأولعل

عالمااشتقهمصطلح-الأمومى''التأثير'أهذا.الإطلاقعلىمعالجتها

القرنمنالسبعينياتبدايةفىتيسر'اإبراهام'أو''روسين''سيدنىالنفس

السلبيةللمشاعرافكأهدتحولهمتجنبيحاولونالناسلأنيقع-العشرين

يحتاجالأمرلكنالتغيير،لقيادةالفرصةنملكجميعاإننا.8الآخرينلدى

بنايجدرولا.السيئةالأخبارعلىرؤسائناإطلاعفىبالشجاعةالتحلىإلى

غريزةتستفارحين.إعدامفرقةأماميقعالذىالسلامرسولمثلنكونأن
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كتبوقد.الموقفحقيقةفتتوهشجاعتناعلىتتغلبقدفانها،بداخلناالبقاء

آثارلهماللاخبارعنهالناجمةوالفلترةالأمومةتأثير''إن:يقول'اساتون"

يصبحسيئخبرأنهعلىيبدأفما0بأكملهالهرمىالتسلسلفىمدمرة

رئيسكليستمعأنبعدلأنه-الوظيفيةالمراتبعبرتنقلهعندبساطةأكثر

فىيعلوهلمنيمررهاأنقبلوطاةاخفيجملهافانه،مرءوسيهمنللاخبار

09الهرمىا'التسلسل

تعظيمفىالرغبةومقاومةالإيجابياتعلىالتركيزخلالمنالقيادةإن

بثقةللخوضوأساليب،عزيمتنادعمعلىتساعدناأدواتهىالدراماحجم

الكوارثتباغتهمقلماالسلوكهذاينتهجونالذينوالقادة.النقدمواضعفى

الوقت.طوالبهاعلمعلىيكونواأنينبغىالتى

هذالترسيخطريقةإلىنافارو""أندرياستوصل"سوندا"،شركةفى

واحد.مقابلفىالثلاثةقاعدةاتباعخلالمن،مؤسسىمستوىعلىالمنهج

دخلتاإذ.لهذاقاعدةولدينا.الإمكانقدرالنقدتقليلنحاولإننا'ا:فيقول

الوجهعلىبالعمليقوملاأنهوجدتأويعجبكلاشخصاووجدتالشركة

يكونوعندئذ".ورقةفىتراهمااكتبولكنشىء،أىتقلفلاتراهالذى

نأقبلالشخصذلكتخصجيدةأشياءثلاثةيجدوابأنمطالبينالموظفون

001الشخصذلكسلوكهولغييرمنهالهدفيكوننقاشايفتحوا

الأخبارلمناقشةفيهامضطريننكونتفاعلاتفىندخلأنإذنلناكيف

للاخبارتقبلأاكثرنكونمادائماأننابفريزتئانعلمإننا؟المستحبةغير

زائفاالمديحجاءلوولكنلدينا.الإيجابيةللنقاطمديحسماعبعدالسيئة

يخسرسوفالمبداهذافان،مفاجئاجاءالنقدإلىالمديحمنالتحولأنأو

بالتالى:عليكالأمر،هذاولتلافى.تأثيرهويفقد

انتظارأداةهجردوليسوحقيقيا،صادقاالثناءيكونأنينبغىأولأ:

ستوجهه.الذىالنقدترتبحتىالوقتلبعض

للتىنقطةمنسلستدفقخلقعلىقادراتكونأنعليكينبغىثانيا:

تليها0

الثناء.يتبعالذىالنقدتوجيهمنبدلأبناءةأداةقدمثالثا:
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صعوبةأكثريكونأنالممكنمنمعينةنقطةتوصيلفىالأسلوبهذا

يمثلماوهو،للمحادثةالطبيمىالتدفقفبدون.المكتويةالصيغةفىقليلأ

فقطكأنكللاخرينيبدوقدفانهتليها،والتىنقطةبينللتواصلفرضا

نأعليكيكونفسوف،خاصنحوعلىجدلياالموضوعكاناواذ"تتملقهم''.

0مباشراحديثاالآخرالطرفمعتتحدث

كلمةتتلوهاثمصادقةثناءبعباراتتقدهميبدأونالناسمنالعديدإن

يدفعقدالتصرفوهذاالنقد.توجيهبدايةوشكإلىتشيروالتىا'ولكن"،

منبدلأالعطفحرفاستعمل.السابقالثناءصدقفىالشكإلىالمستمع

الأرجحعلىفهذهالنقد.توجيهمنبدلابناءةنصيحةوقدم'الكن'ا،كلمة

زائفاتبدوأندونمكموبةصيفةفىمشكلةأيةلمعالجةطريقةأضمنهى

ثنائك.فى

علىموظفيكم!مماعدةعلىيساعدكسوفوالتقديربالمديحالبدءإن

التزاما،أكثريصبحواأتعلىالموزعينوم!مماعدة،إنتاجيةأكثريصبحواان

الرؤيةفإن.نظركوجهةفهمعلىقدرةأكثرليصبحواوالعائلةوالأصدقاء

الصحيح.المسارعلىالتعاملا!تضعمادائماالإيجابية
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ئكخطابأاعتر!

تأتىالتىالشركاتباحدىالرفيعالتنفيذىالمستوىمنمديرة"بيث'اكانت

حينوفى"فورتشينأ".مجلةلتصنيفطبقاشركة001أفضلقائمةضمن

كفاحفىكانت،لهاالتابعوفريقهاروسائهاقبلمنشديدبحبتحظىكانت

ولكنآخر.قسمايرأسكانالذى'اهارفى''زميلهامعكبرىمعركةفىمرير

تتبناهالذىهوالشعاراهذكانلقد؟والحربالحبفىمباحاشىءكلأليس

التىالتعاملاتفىشخصيتهامنالانتقامىالجانبعنكشففقد'ابيث''.

بينهما.جرت

لدىالمعونةنشدتفقدولذا،أفضلقائداتكونأنأرادتأ'بيث''ولكن

!"كلالملمهحهح!ولكتابومؤلفالتنفيذىالمدرب-''جولدسميث"مارشال

كانتالذىالوقتفىأنهاتعلمتلقدءصء+0لمىهكلالمءحولهصءصء!

علىيؤثركان2"هارفىأمعسلوكهافإن،الكثيرينباحترامفيهتحظى

وللقيام''هارفى''،معسلاممعاهدةعلىتتفاوضأنعليهاوكانسمعتها.

بالخطأ0الاعترافعليهاكان،ابهذ

يتوجبموقفإنه-المنهجهذااتباععندموقفأصعبهواهذيكونربما

الأخطاء.تلكبهأضرتالذىللشخصبالأخطاءالاعتراففيهعليك

عاملاالمنافسةتكونوربما،بالفعلالجانبينكلاعلىكثيرةفالتوترات

للانتقادنفسكلتعريضالاطمئنانبعدمشعورلديكيكونوربمامحركا،
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أولأبأخطائكالاعتراففيهايكونالتىهىأيضاالمواقفهذهولكن.واللوم

شدتها.منالتخفيففىفاعليةالأكثرهوالعامل

''بيث''؟قالتهالذىفما

وأولهنا،الراجعةالتغذيةمنكبيراقدراتلقيتلقد"هارفى"،ا'أتعلم

الثانىوالأمر،إيجابىنحومعظمهاتصورىأنهوالأمراهذفىقولهأودما

كنتلقدالأمور.منكثيرفىأفضلأصبحأنأريدأننىهوقولهأودالذى

لىفليس0اعتذارىتتقبلأنأرجو.ولتقاليدها،وللشركة،لكالاحترامقليلة

1!ذا.'اسلوكىفىعذر

واعترف،بالدموععيناهاغرورقتلقد''هارفى'ا؟استجابةكانتماذا

أعلنوعندئذ،الإطلاقعلىكريمغيركان-أيضاهو-سلوكهبأنالآخرهو

الأفضل0نحوسيتحسنأنهكلاهما

وقعتالتىبالأخطاءبالاعترافببساطةانتهتمريرةطويلةحربفهذه

فيها.

حولنقاشاتتضمنمحادثةعلىتنفتحأنمطلقاالصعبمنليسإنه

أيضاهوبأنهبالاعترافمتواضغابدأقدالآخرالشخصأنمادامأخطائك

يقململوحتى-بأخطائهالمرءفاعتراف.الصوابجادةعنبعيداكان

فىحدثقدتفييراهناكبأنشخصأىإقناعفىيساعد-بتصحيحها

سلوكه0

هذابتطبيق-الإطلاقعلىالأعظمالتواصلخبير-ا''كارنيجىاقاموقد

فشلهعنتدوربقصةالنقاشبدأفقدعنه.يكتبكانعندماذاتهالدرس

يكونواأنعلىالقراءيساعدحتىشخصىومدربكمرشدعملهبدايةفى

فاعليتهاوثبتت-ومتقنةذكيةإستراتيجيةإنهاالأفكار.علىانفتاحاأكثر

.الوجوهمنكثيرفى

ترتبطالإستراتيجيةهذهتطبيقفىالقادةيواجههاالتىوالصعوبة

للزلل0معرضوأنك،بأخطائكتعترفأنعليكأن:أساسىوحيدبعنصر

يدركونجميعاأنهممنالرغمعلىالأمر،هذايعانونالعالمعبروالقادة
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الأبحاثفإن،أنفسهمتلقاءمنذلكيدركوالمواذاالعنصر.هذاقيمة

.وابرازهباثباتهكفيلة

دراسةباجراءالبشريةوالإمكاناتالصحةممهدفىالباحثونقامفقد

وقد.المهنىالتقدمعوامللقياسشخصألفوثلاثينخمسةعلىمسحية

بالأخطاءالحرالاعترافهوالمهنىبالتقدمارتباطاالأكثرالماملانوجد

02ارتكابهايتمالتى

مكونبرنامجفىأولىخطوةمثلهوخطاارتكبتبأنكالاعترافإن

كيف،بالمحاسبةنقبلوحتى.والأهمالأصعبفهى:خطوةعشرةاثنتىمن

وتشجيعحياتنا،فىقدماللمضىواستخدامها،أخطائنامنالتعلهـايمكننا

ينبغىفإنه،المتواصلالفشلطريقالمرءيهجرا'لكىبنا؟الثقةعلىالآخرين

فانه0مخطئا'اكنتا'لقد:كلماتثلاثبأصعبالناطقينأوليكونأنله

أفعالهعنالكاملةالمسئوليةويتقبل،بأخطائهويعترف،عينيهيفتحعندئذ

''03السليمةغيرالحاليةوتوجهاته

كتابهافىشاعرىبأسلوبالعمليةهذه"نيلسونأ'بورتياوتعرض

فىابدماإنأا:فتقول.غ!ها؟ه،ولول3"!4ولااععكا"ك!+ه،!4"حغ!3

المشكلةعنلانفصالناكانمحدودبائستقدمكأنهالأولىمراحلنامنالكثير

نتمكنأنوبمجرد.أخطائناعنالمسئوليلأتقبلعلىقادرينأصبحناحتى

عنالبحثفىنبدأفقطحينها،نفعلهومافيهنحنمابينالعلاقةرؤلةمن

نأببساطةبامكانناأنسنتعلمالنهايةوفى.مسارنافىالكبرىالمشكلات

القدرةمنبساطةبكلنتحولأنيعنىوهذا،وعورةأقلآخرمسلكاننتهج

.4بالأساسالكفاءةمنأكبربقدرالتصرفإلىالمشمكلاتحلعلى

فان،بأخطائناالاعترافمننجنيهاالتىالشخصيةالمكاسبعنوبعيدا

تقدرلاعائلتناوأفرادواصدقائناوعملائنا،زملائنامعنبنيهاالتىالثقة

علىنكونأنمنايتوقعأحد"لاقائلا:"جولدسميث'أمارشاليكتب.بثمن

قيمة-فرصةيكونالخطأفىالوقوعفإن،المعنىوبهذا.الوقتطولصواب

مسئوليلأتحملعلىقدرتكمدى.فان00وكقائدكشخصممدنكلإظهارفرصة

أ'0الكبرىنجاحاتكتخلقهمماأكثرعنكأفضلانطباعايخلقأخطائك
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البشر.إلىأقربيجعلناهذافإنأخطائنا،عننتحدثعندماإننا

فإنهمبنا.والارتباطمناالاقترابحينئذالناسعلىالسهلمنويصبح

يكونونفإنهم،المقليةوبهذه،أفضلبشكلنظرهموجهةنفهمبأننايشعرون

نصيحتنا0علىانفتاحاأكثر

وأيضاالأخطاءنرتكبجميعاأنناهوالمبدأهذابشأناللطيفوالشىء

نطمئنأننحبحيناستخدامهايمكنالتىقصصهامنفائضلدينا

نقذاوليس،بناءةبنصيحةالقصةتتبعأنتذكرمعنا.للتعاملالآخرين

0مباشرا

ومساعدتهأخيهابنةمعالمبدأهذا"كارنيجى"استخدمكيفولكن

خبرتهاقلةمسألةاعتبارهفىيضعوهومعهاتعامللقدأ'؟''جوزفينةلجديدا

ومستوىسنهافىكانعندمايرتكبهاشخصياهوكانالتىوالحماقات

خبرتها.

أنهيعلمالفهولكن'ا،''جوزفينياخطأارتكبت''لقد:بالقولأيبدكانفقد

يأتىالصائبالحكمإنأنا.فيهاوقعتالتىالعديدةالأخطاءمنأسوأليس

سنك0مثلفىأناكنتعندماعليهكنتمماأفضلالآنوأنت،فقطبالخبرة

ىأنقدأولنقدكميالأفلستولذاالحمقاءالأخطاءمنالكثيرفىوقعتلقد

ا؟''0وكذكذافعلتأنكلوالحكمةمنتجدينألالكنآخر.شخص

بعيداالآخرالشخصانتباهتوجهفإنك،بأخطائكتعترفعندماإنك

فىللدخولاندفاعهوتتجنبالطريقةتلطفوبالتالى.الخاصةأخطائهعن

الفور.علىنفسهعنالدفاعمنحالة

تلقائيا.الآخرينمعالثقةتبنىفانك،بأخطائكتعترفعندماإنك
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بعدغادرواقدوعائلتها'"كوليدجيكنلم،رئاستهمنالأولىالأيامخلال

ساعاتوفى0واشنطنفى'أويلارد'افندقمنالثالثبالدورجناحهم

ليأخذملابسهفىيفتشمتسلقالضاليرىالرئيساستيقظالأولىالصباح

لوانتمنيت"إننى:قائلا''كوليدج''فتحدث.الساعةوسلسلةنقودهحافظة

فقط.الصغيرةالحليةاعنىبل،والسلسلةالساعةأعنىلا000هذهتأخذلم

خلفيتها''.علىكتبمااقرأ

مجلسرئيس"،كوليدج'اكالفينإلى"إهداء:تقولعبارةاللصقرأ

ا.اماساتشوستسبولايةالعامةالمحكمةمن،النواب

حليةعنيتخلىبأناللصوأقنع،الرئيسبأنهنفسه'اكوليدج"عرفثم

غيرالغرفةفىوزميلهالشابأنفاكتشف،هادئحوارإلىوقاده،الساعة

جامعتهما،إلىللعودةالقطارتذاكروشراءالفندقفاتورةدفععلىقادرين

للشاب،(أيضاالشاباللصتركهاالتى)نقودهحافظةمندولارا32فقدم

القبضعمليةيتجنبلكىبأنهالشابالطالبونصح،عليهديناواعتبرها

أتى.1حيثمنيغادرأنعليهفان،السريةالشرطةخلالمنعليه

عثراتهأوشخصأىأخطاءباتجاهمباشرغيربشكلالانتباهلفتإن

نقدأىمنيسخطونقدالذينالأشخاصمعالمعجزاتتصنعطريقةيمثل

0الناسمعظمعلىينطبقوهذا-مباشر
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غيررسالةلإرسالرائعةوسيلةلهمتتاحالأنماطجميعمنوالقادة

يتبعواأنببساطةعليهمولذلك،تمثمجيعهيحاولونسلوكأىعنخفيةمباشرة

حولهملمنستصلالتىالرسالةفإن،يفعلوالموان0أولابأنفسهمالسلوكهذا

هذاعلىالتصرفمنكمأريدبأننىأخبركمإننى'ا:ورنانةواضحةستكون

أولا'أ.أنالفعلته،كذلككانولوالأمر.حقيقةفىمهماليسهذاولكنالنحو،

فى''ماكسويل"جونلدىعشرالثالثالقيادةمبدأهوالمفهومهذا

اسمعليهأطلقوقد./لقيارةفىالجدلىيقبللوقانونا31الكلاسيكىكتابه

القائدقصةروىوقد.يرونهمايفعلونالناسإنحيث'ا؟الصورة"قانون

الثانية.العالميةالحربخلالكومبانى"إيزى21فصيلةقائدوينترز""ديك

يكونوأنأولا،هويتقدمأنهىالقائدمسئوليةبأنيؤمن''وينترز"كانلقد

رجاله.بجوارالمخاطرةيتحملوأن،الجماعةويقود،حولهلمنقدوة

خلالمنالقيادةفى'اوينترز"منهجأبرزتالتىالمواقفأبرزأحد

الطريقعلى"نورماندى"فىالإرساءمنواحديومبعدمباشرةحدثالقدوة

إلىبحاجةكومبانى""إيزىفرقةكانتالتىالبلدةوهى"كارينتان"،إلى

يقودهاالتىالأمريكيةالمظلاتقواتاقترابفمع0الألمانمناستردادها

احتشدواما!وسرعان.الألمانيةالآليةالمدافعنيرانتحتوقعت،المدينةمن

ولكنهم.بذلكأمرواحينللاماميتحركواولم،الطريقجانبىعلىمتخندقين

ولقد0إرباتمزيقهمإلىالحالبهمستنتهىويتحركواالأوامرينفذوالماإذ

آخرإلىخندقمنوجرىوحفزهمفأقنعهم،شملهميلمأن''وينترز"حاول

الطريق،وسطقفز،النهايةوفى.حولهمنينهمرالرشاشةافعالمدورصاص

الجميعنهضيتقدموا.لكىبالرجالوصاح،منهبالقربيمروالرصاص

02المدينةاستعادةفىوساعدواواحد.شخصوكأنهمللامامقدماوتحركوا

إما،القدوةخلالمنالناسفىالتأثيرالممكنمنيكونلاالأحيانبعضفى

الواقعفىلأنكأوفيهمالتأثيرتحاولالذينالأشخاصمعموجودالستلأنك

كتابمؤلفىإنإذن؟السلوكعلىنؤثرفكيف.يفعلونهبماكليامنشغلالست

هذء:مثلمواقفيخصفيماالسديدةالنصائحبعضيقدمونص?لم4ءكا+ىلم

جريرمكتبةلدىمتوافر
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الأشخاص-المجتمعحتىاوالعائلةأوالفريقاوالمجموعةفى-حدد

للسلوكقدوةيصلبحواأنعلىوحفزهمالتأثيراعظميمتلكونالذين

.تعزيزهتريدالذى

الدعوةخلالمنفيهترغبالذىالسلوكنحوجماعئاتوجهاطور

علىالتأثيرفىكبيرادوراالأقرانضغطويلعب.العامالصالحإلى

وتصرفاتهم.وأفعالهمالأفرادأفكار

حتىبكالمحيطلأالبيئةأوالمتاحةللمواردممكنةتغييراتأىاصنع

.3الاتباعسهلامزاالجديدالعقلىالتوجهأوالسلوكتجعل

القتالخطوط!منيعودونالجنودكان،الثانيةالعالميةالحربنهايةفى

مواقعيأخذونكانوا،العمليةهذهوفى0العملسوقإلىالدخولويعاودون

وهفاك.غيابهمفىوالمناصبالمواقعمنكثيزاوملانتقدمناللاتىالنساء

فىالجنسينبينعداءخلقوهوها،العملفىالبقاءفضلنالنساءمنكثير

يلمبنهأنللنساءيمكنالذىللدورجديدةرؤيةأنتجأيضاولكنه،العملمكان

الأمريكى0الاقتصادفى

العائدونفالجنود،خاضاصراعاتواجهالبلادأنحاءفىالمطاعموكانت

المواقعهذهيشغلنكناللواتىوالنساء.كطهاةللعملوظائفعلىحصلوا

علاقةوجود:والنتيجة.أقلبأجروظيفةوهى،دلاتناليعملنتبهنرواخفضت

لازما0أمراالتعاونفيهايكونعملبيئةفىوالنادلاتالط!اةبينعدائية

وأمتأخرةطلباتهميتلقونكانواالذينالزبائنذلكفىبما،الجميعفعانى

روادها.تفقدالمطاعموكانتالعمليتركونالموظفونوكانمفلوطة.

وهو-ا!وايتفوتوليام،1بالوطثيةالمطاعمجمعيةاستعانتكمد،ولذا

منعينلأفىالثشاطلاحظوقد.المشكلةهذهلحل-شيكاغوبجامعةأسمتاذ

وال!فمتائم،السبابيتبادلونوهموالنادلاتالطهاةيراقبوجعل،المطاعم

(.الزبونحساب)علىبعدائيةويتعاملون،بعضابعضهمويتجاهلون

المستشارينبعضفيهيندفعقدالذىالوقتفى51:قائلينالمؤلفونيوضح

التعاملمهاراتتمليمخلالمنالصحىغيرالاجتماعىالمناخاهذتغييرإلى
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أ'وايت''فإنالأجور،نظامتغييرأو،الفرقبناءتدريباتإجراءأو،الشخصى

تغييرهوالمشكلةلحلطريقأفضلإن،نظرهوجهةففى0مغايرامنهجااتخذ

''.4بينهمفيماالموظفونبهايتواصلالتىالطريقة

باستخدامالعاملين''وايت'اأوصىتجريبى،مطعممعالعملخلالومن

طلباتالنادلاتتضعأنعلىالمطبخفىالطلباتلوضعبسيطمعدنىمحور

الحرصمعحال،أحسنعلىبإعدادهاالطهاةولقومالمحورعلىالطعام

.الطلباتوصولترتيببحسبالأولولةإعطاءعلى

التواصلوأصبح،العملاءشكاوىوقلت،الصراعقل:فوريةالنتائجوكانت

الجانبين.منحالاأفضلوالسلوك

ألاهىالخاطئالسلوكلتصحيحطريقةأفضلتكونالأحيانبمضفى

الثقةلبناءانطلاقكنقطةالموقفتستخدموانمامباشربشكلعليهتعاقب

شهيرتجريبىطيار-اهوفرا''بوبكان.عمقاأكثربشكلوالتواصلالذاتية

لوسفىمنزلهإلىعائداالطائرةمشعلى-الطيرانبمعارضوعارض

توقفالجو،فىقدم003بعدوعلىدييج!سانفىجوىعرضبعدأنجلوس

الهبوطمنتمكن،رائعةمناوراتإجرائهخلالومن.فجاةالطائرةمحركا

0بشدةتضررتالطائرةولكن0الطائرةعلىمعهكاناواثنيننفسهوأنقذ

وقودهوفحصالاضطرارىالهبوطهذابعدا'هوفر'أبهقامماأولكان

لميةالعاللحربتعودالتىالمروحيةفالطائرة،ماتماذهنهفىاردوكما0لطائرةا

إلىعودتهوبمجرد.بالجازولينتزودولمنفاثبوقودزودتقدكانتالثانية

كان0واعدادهاطائرتهبخدمةقامالذىالميكانيكىيقابلأنطلبالمطار،

"هوفر''كانبينماوجههعلىالدموعوسالت.خطئهمنمرتاعاالشابالفنى

فىيتسببوكادالفمنباهظةطائرةخسارةفىلتوهتسببلقد0منهيقترب

.ارواحثلاثفقدان

ولمكنك''هوفر"0ينتابكانالذىالشديدالغضبتتخيلأنويمكنك

بحالهالفخورالطيارهذايشنهقدالذىاللفظىالهجومحجمتتصورأن

لمحتىإنهبلالميكانيكىةيوبخلمهوفر'ا22ولكن.اللامبالاةهذهعلىوالماهر

وقالالشابكتفعلىالضخمةذراعهوضع،ذلكمنوبدلا0إهمالهينتقد
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تكونأنمنكأريد،ثانيةتفعلهالنأنكمنيقينعلىأنىلكأظهر'احتى:له

ا'.غدا51إفطائرتىخدمةفى

للظروفثانويامنتجاالأحيانبعضفىالأخطاءتكونربماحياتنا،فى

لأننفشلقدولكننا،الكفاءةلعدمدائماعملنافىنفشللافنحن.المخففة

ويفهم.غيرهأوالبيتفىلمشاكلنتيجةبالعملمشغولةغيروقلوبناعقولنا

نأينبغىولذا،الحياةزواياكلمنتبرزالفشلومواقفالأخطاءأنالقائد

وليمستللرتقوقابلةمنفصلةمواقفمجردباعتبارهامعهاالتعامليتم

.الدوامعلىومستمرةقاتلةأخطاء

منفإن،الأصليةغيرالقيادةأساليبمنالقادةشكفيهزادعصروفى

للادانة.كفرصتستخدمأندونوأمانةبصدقالأخطاءمواجهةالأفضل

معالمراوغةالمواجهاتاوالسلبيةالعدائيةالمناهجفإن،للكثيرينوبالنسبة

العملفىإسهامهحجممنللسخريةوتدفعهقائدأىقيمةمنتحطالقادة

منالناستخرجأنمصلحتكمنفان.فيهايخدمالتىالمؤسسةفىحتىأو

أخطائهمتتاولخلالمنذلكافعل.ممكنقدربأسرعالعزيمةوهنحاللأ

0والقوةالثقةمنحالةإلىبهموالعودةبهدوء
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هباشرة

فأنت0يومكلعملياتمنأساسياجزءاالأوامرتكون،العسكريةالحياةفى

الكابتنتولىعندماولكن.تامنحوعلى--أنمنكوينتظرالأوامرتتلقى

المدمرةوهىبينفولدا'،إسإسا'يوالمدمرةقيادةأبراشوف'امايكل0"دى

مختلفمنهجإلىيحتاجتحدئايواجهكانأنهعلم،الموجهةالصواريخاتذ

التعامل0فىتماما

الحين.ذلكحتى،الأمريكيةالبحريةسفنافضلتكنلملينفويذلمإنلملم

البحارةمعظموكان،منخفضةوالمعنويات،دائماعابسينطاقمهاأفرادفكان

تسريحهم.ميعاديحينحتىوروتينىآلىبشكلوقتهميقضونالسفينةعلى

السابقالقائدفإن،بالأساسصعبهوالذىالقيادةموقفلتعقيدواضافلأ

بنظرةالجديدالقائديرونكانواالطاقمأفرادفإنولذامحبوئا،يكنلم

.وناقدةقاسية

بههفترضاوكانالبحر،فىابراشوف"'2للكابتنقيادةاولكانتهذهلكن

الطاقم.علىيقعرفأن:الأولىخطوتهواليكالأكصل.الوجهعلىيؤديهاأن

كانواالشبابطاقمىأفرادأنأدركتحتىطويلأوقتاأستغرقلمأ'إننى

إلىتنتهىكانتماغالباالتىالجيدةبالأفكارويمتلئون،وموهوبينأذكياء،
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الكابتنكتبهكذا''،إليهميستمعكانالقيادةفىأحدمنمالأنهشىءلا

أثناءالقيادةسجلاتوهى،يلملمصوله3في4"ك!سجلاتفى''أبراشوف''

01"لينفولدالمدمرةعلىوجوده

ولكن،طاقمهأفرادإلىيستمعبأن''أبراشوف"الكابتنتعهدفقدولذا

اتجاهيديرأنأرادلوأنهيعلمكانلقد0فقطالكلاميقررونحينليس

وما0بالطبعالطاقملدىستكونبهذاللقيامالخاصةالأفكارفإن،السفينة

قرر؟مباشرةمعهمبالحديثسوىالأفكارتلكلاكتشافطريقةأفضلهى

التقىحتىيومكلطاقمهأفرادمنبخمسةيلتقىأن''أبراشوف"الكابتن

031تقريباوكانوا-السفينةسطحعلىالموجودينالطاقمافرادبجميع

ذلك؟منتعلمهالذىفما0أشخاص

بشعة،روتينيةأعمالفىإهدارهتمالوقتمنهائلاقدراأنعرفلقد

''أبراشوف''وجدفقد،اولذ0العامفىمراتستالسفينةبطلاءالقياممثل

وطريقةالصدأتسببالتىالسفينةعلىالتىالمساميرجميعاللاستبدطريقة

تعدولم0خاصةدهانعمليةخلالمنالخارجيةالأطرمنالعديدلتشغيل

للقيامهائلأوقتاوفروهوما،كاملينعامينلمدةآخرلطلاءبحاجةالسفينة

التحقمنهمالكثيرأنعلمكمامثلا.المتقدمكالتدريب،قيمةاكثربأعمال

اختباراتلعقدرتبفقدولذا.الجامعيةالدراسةلتمويلكسبيلبالبحرية

عنالمتقدمالتنسيببرامجلعقدورتبالسفينةعلىالجامعيةالالتحاق

وعاشواصعبةبيئاتمنقدمقدمعظمهمأنووجد.السفينةلطاقمبعد

أدخلفقدولذا،بعائلاتهمالتعلقشديدىكانواأيضاولكنهمسيئةحياة

التهنئةبطاقاتإرسالخلالمنحياتهمفىعائلاتهمأفرادالإمكانقدر

وقد0والزوجاتللاتاءالمهمةاللفتاتمنوغيرهاالشكر،وخطابات،بالأعياد

أولويتىأنيرواحتىجميعاأهدافنابينأربطأنأردت''لقد:يقولكتب

مواهبهملإظهارلهمبالنسبةفرصةتعدالسفينة!!لينفولدحالةبتحسين

".حقيقيةقيمةوظائفهمومنح

كبيرتحولحدوث؟الطاقملأفرادالأسئلةتوجيهمنالنتيجةكانتافماذ

نتائجأعلىوتحقيق،الممكنحدودلتجاوزأعظمادواستعد،المعنويةالروحفى

البحرية.تاريخعلىمرتالتىالتقييمات
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علىبأنتوجيهاتوأصدر،ال!ممفينةإلىنزل"أبراشوف"الكابشأنولو

طريقةأوضحثم،السفينةتقييماتتحسينعلىيعملواأنالطاقمأفراد

السفينةعنسنسمعابداكناما؟المنتظرةالنتيجةفما،ذلكلتحقيقمحددة

المثالية.للقيادةنموذجاأصبحتالتىا'بينفولد'ا

وحسب،للحنقإثارةوأقلاستساغةأكثرالأمريجعللاالأسئلةطرحإن

فإن.المطروحةالمشكلاتحلفىوالابتكارالإبداعيحفزماغالئاإنهبل

مشاركونبأنهمشعروااإذجديدمسارأىلاتباعيميلونالأرجحعلىالناس

بالفعل.تشكيلهفى

الشديدبحرصهممعروفون"ماريوت'المؤسسةالعائليةالقيادةأفرادإن

الأكمل.الوجهعلىتدارأنهامنللتأكددقةبكلا'ماريوت''فنادقتفتيشعلى

ويطرحباستمرارأ'يمرالخصوصوجهعلىا'الابنماريوت'أبيلوكان

مديرفولر"،"إيدعنهكتبكما"،بالإجاباتشديدااهتماماويهتمالأسئلة

".لودجينجإنترناشونالا'ماريوتقمادق

الناسمنوالكثيرللكثيرلاستماعهانتقادهيتمكانماأحياناإنه،الحقيقةفى

القادةسماعفىاهتمامهبذاتالأولالخدمةصففىللعاملينوينصت-

"ماذاهوالاستقباللموظضزيارتهاثناءالمفضلسؤاله...وكانالتنفيذيين

بأنفسهمللابتعادالموظفينميلمحاربةفىطريقتهتلكوكانتبرأيد؟"تعتقد

.2للرئيسسيئةأخبارنقلأوقلقإحداثعن

الأمومى،للتأثيرالسلبيةالقوةفهممستنيراقائداكانا'ماريوتبيل'2إن

جعلمماالعملفىالانخراطعلىالموظفينلتحفيزطريقةبأفضلعلموعلى

.والتطلعاتالتوقعاتمستوىعلى"ماريوت'امنشآتكل

التأثيرنودالذينالأفرادانخراطمنيزيدالأسئلةطرحبأنعلمناومع

لأنهذلك؟فىالسببفما،المسلكهذاينتهجونلاالقادةمنالعديدفان،فيهم

إجابةنحوالناسلقيادةحيلةلوكانكماالأسئلةطرحيبدو،الأحيانبعضفى

ملاءمة0أكثرذلكيكونقد؟وحسبتخبرهملافلم.فعلارأسكفىتحملها

www.jadidpdf.com



أوسخطمقاومةلملتفييررونقيارةكيفية226

السبب.هوهذاالأوامر،لهمتوجهأنيحبونلاالناسإن

الناجمةالنتيجةيعرفونلالأنهمالأسئلةطرحفىيترددونأيضاوالقادة

لا؟تقصدهكنتالذىالاتجاهيتجهلمالآخرالشخصلوانفماذا0ذلكعن

فىيفكرواأنالقادةعلىينبغىهذاومع0الاحتماليةتلكعنللتغاضىمجال

سوفالتىفالإجابة000خطزاوليستجيدةفرصةأنهاعلىالاحتماليةتلك

التىتلكمن-أفضلستكونماغالئابل-أفضلتكونربماعليهاتحصل

بالفعل0تعرفها

بجنوب،جوهانسبرجمنماكدونالدا'إيان'ادالفرصةسنحتعندما

الدقيقة،المحلاتقطعإنتاجفىمتخصصصفيرلمصنعالماموالمدير،أفريقيا

يستطيعلنبانهمقتنعاكان،كبيرةطلبيةلتقلىالفرصةلهسنحتعندما

الانتهاءووقتبالفعلالمصنعفىمجدولةفالأعمال0التسليمبموعدالوفاء

به.يقبلأنلهبالنسبةالمستحيلمنجعلالطلبهذالإنهاءالمطلوبالقصمير

إنجازفىوالتعجلالعملوتيرةتسريععلىموظفيهيحثأنمنوبدلا

الماليةبالقيمةوأخبرهم،الموقفلهموشلرح،الجميعبدعوةقام،الطلبيةهذه

ثم0موعدهافىالطلبيةهذهإنجازمنتمكنوااإذالشركةعلىستعودالتى

هذاإتماممنللتمكنفعلهنستطيعشىءمنهناكأ'هل:الأسئلةبطرحبدأ

الممكنمنيكونبحيثالمصنعلتهيئةأخرىسبلأيرىمنمنكمهل؟العمل

العملتكاليفأوعملناساعاتلتعديلسبيلمنهناكهل؟الطلبهذاقبول

؟".الطلبيةهذهإنجازفىللمساعدة

وتم0الطلبيةيقبلأنعلىوأصرواالأفكارمنبالعديدالموظفونإليهخرج

0المحددالوقتفىوتسليمها،إنتاج!امنوتمكنوا،الطلبيةقبول

علىالأداءلحالةبمراجعةالقيامالقادةمنكثيريخشىالشديدوللاشف

يعلمونفإنهم،السائدالوضعهوالأمرهذايكونأنيجبلاأنهمنالرغم

صراعاتفىالدخولوشوقعون،تحسيناتإلىبحاجةموظفينلديهمأن

ميلااكثريصبحونالموظفينلأنةللموظفينالنقدوجهواإذاوخلافات

مختلف.أسلوبتبنىإلىبحاجةالقادةهؤلاء.والإحباطللدفاع
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الوقتففىوضعفه!ا.قوتهمبمواطنتافافهماالموظفينمعظملدىإن

يخبرونكسوف-سألتإن-معظمهمفان،متبلدينبعضهمفيهيكونالذى

المؤلسسىالنفسعلمخبواءمنالعديدويوصىفيه.تفكوبمابالضبط

والتقييمالمراجعةعمليةمراحلضمنالذاتىللتقييمموحلةبتأسيس

أكثرلمراجعاتتقودالذاتيةالتقييماتأنالدراساتأظهرتوقد.الشامل

بعضبطرحأابد.3الأداءعلىأعظمأثرلهاويكونوالموظفينللمديرينإرضاء

أنكمترونالذىا'ما:بالمراجعةالقيامقبلفيهاللتفكيرالموظفينعلىالأسئلة

تحبونمثحىأىفى؟القادمللعامافكمأهدمانحواستثنائى؟علىفيهمهرة

؟أ'.الأهدافللكتحقيقعلىلمساعدتكمقدراتكمأومهاراتكمتنمية

الأسئلة،هذهعنالإجاباتمنكاملةبقائمةالاجتماعتبدأأتكتصور

علىالحالاتمن08%فى0بطرحهاتقوملأنمضطزالستإجاباتوهى

وسيكونإليهاتوصلتالتىنفسهاالاستنتاجاتعلىتحصلسوف،الأقل

إيجايية.أكئرالحوار

نحوفعالعلىبهالقيامالممكنمنأنههوالأسئلةطرحفىالرائعوالشىء

لفريقكتغريدةأورسالةبإرسالقمتلوفماذا0وسيلةأيةخلالمنجذا

عوناذلكيكونألن؟المشاكسينالعملاءمعالتعاملكيفيةحولبسؤال

التفكيرلمماودةالناحيةهذهفىضعفاأنفسهمفىيجدونالذىللموظفين

نإ؟للتعاملطرقأىيملكونلاأنهمليعلموااوينتهجونهاالتىالطرقفى

حرفا.ا04منأقلفىللغايةفعالةأسئلةتطرحأنبإمكانك

إلىيقود-وسطأىعبر-حوارفىللدخولفرصةتمنحكالأسئلةإن

منالجميعيمكنالأمروهذا0الأمرفىالمنخرطينلكلأعلىمكانةتحقيق

النهائية.النتيجةتشكيلفىبالمشاركةالشعور

أمرا؟تصدرأنعلىسؤالاتطرحأنإذنالأفضلمنأليس
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2'فيكتورياوسامعلىوورد'األين"جيمسالرقيبحصل،1491عامصيففى

على'اويلينجتون'ا،طرازمنالقاذفةطائرتهجناحإلىلخروجه'أ،كروس

فىشبحريقايطفئلكىزى"'ازويدرمنطقةفوققدماعشرةثلاثارتفاع

وسطهعلىربطهأكثرلاحبلبمجردنفسهومؤمنا،للطائرةالأيمنالمحرك

قيادةكابينةإلىبأمانالجناحعبرثانيةوعادالحريقإخمادمنوتمكن

فقد،مرةالمغالحركاتومحئامغرماكان،تشيرشل"ا'وينستونولأن.ئرةالطا

سترتيت".ا'داونينجفىمكتبهإلىالخجولالنيوزلندىذلكباستدعاءقام

يستطعفلم"تشيرشل''،حضرةفىلرهبتهبالخرسا'وورد'اوأصيب

الحزينالبطلبإحاطة"تشيرشل"فقامالوزراء0رئيسأسئلةعلىالرد

فىوالارتباكالشديدبالتواضعتشعرأنك"لابد،لهوقال،العاطفةببعض

حضرتى'ا.

ول.سيدى''نعم:يقولأنفىا'وورد''ونجح

والارتباكالتواضعمدىتتصورأنيمكنك"عندئذ،''تشيرشلا':فقال

0''احضرتكفىبهماأشعراللذين

أحمقشخصمن'اوورد'أب'اتشيرشل'أانتقل،بسيطةكلماتفببضع

حدةمنفلطففعلأ،يستحقهاالتىالبطلمكانةإلىأمامهيقفبائس

أنفاسه.التقاطعلىوساعدهالخطأ
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ماءلإنقاذفرصةالآخرينلمنحوقتايأخذونمنهممناالقليلينإن

فىونمضى،الآخرينبمشاعرالحائطعرضنضربفنحن،وجوههم

شخصأىوننتقد،التهديداتونصدرالأخطاء،ونتصيد،الخاصسبيلنا

وهذالدينا،موظفاأوصغيزاطفلاالشخصهذاكانسواءالآخرينأمام

وننحيها،الآخرينمشاعرومراعاة،اثنتينأوبكلمةالتفكيرلامكانناأنرغم

الوقتيأخذلامعظمناأنإلا،الكلاموقعمنيخففشىءبأىالقيام-جانبا

0بهذاللقيام

فىالمتبلدالسلوكهذايغرسهأنيمكنالذىما،للقادةوبالنسبة

سنواجهأننانعرفكنافاذا،الفشلمنالخوفإنهبنا؟المحيطينالأشخاص

ذلكتموربما،لهانتعرضالتىالإخفاقاتنتيجةشأننامنوالحطالتحقير

نكونأنسنحاولوهلعملنا؟فىمخاطرأيةعلىسنقدمفهل،علنىبشكل

خاصةآراءأوأفكارأيةعنسنفصحوهلعملنا؟فىمبتكرينأومبدعين

ذلك.نفعللنالأرجحعلىإننابنا؟

كلوفى،العملوفى،المنزلفى-حياتئامنيومىجزءهوالفشلأنإلا

ريفيوخصصتليزنسهارفاردالعريقةالمجلةإنحتى،وأعمالنامساعينا

عنوانكانفماذا.الموضوعالهذبكامله1102إبريلشهرفىالصادرعددها

ولممنها'.وتتعافى،منهوتتدلم،تفهمهكيف:الفشلا'عددوالشعار؟الغلاف

تحاشيه0لكيفيةذكرالعنوانفىيرد

أكثرنكونلافلماذا،حتمىأمرالفشلأنبغريزتناندركفنحنوبالطبع

الفشل؟أحدهميعانىحيندعفا

عنمسئولةالكبرىالإعلامشركاتبإحدىتنفيذيةموظفةهناككانت

والمواردوالجهدالوقتمنعامايعادلماأنفقتوقد،جديدةمجلةإصدار

كانالنهايةوفى،مطلقاتصدرلمولكنها،الوليدةالمجلةإصدارمحاولةفى

المجلة.ارإصدإلغاءمنبدلا

وأالمسئولةتلكفصلبإمكانهكانوالذى،للشركةالتنفيذىالمديرأما

إنقاذشبكةلهاوفرفقدلفيرها،عبرةمنهايجعلأنأولفشلها،إبعادها

فىالتنفيذىالرئيسقام''لقدوجهها.ماءحفظمنمكنهامما،نفسية
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شجاعةمنبهتمتعتلماالمسئولةتلكبتهنئةالشركةمسئولىكبارمنجمع

القرارأنعلىوأكد،الصائبالنحوعلىالخاطئبالأصرللقيام،ومهارة

فىالمجلةفشلتوقد،دعمتهالعليافالقيادةبها"متعلقايكنلمالخاطئ

فى2أساتون"روبرتكتبهكذالها'أةالرائعينوالتسويقالمحتوىرغمالنهاية

03هح40،ييه!4!!ييه!بعنوانلذىابهكتا

عليهأطلقأس!لوباكانافعالهفىالملفيذىالرئيسهذاأوجزهماإن

الأخطاءمنللتعل!انقدىمساروهووتذكر"،'اسامحمصطلح'اساتون'ا

0إل"تشارلزيدعلىالأس!لوبلهذاظهورأولكانوقد.السلوكوتعيير

ءكالا!!ه!لأد!4!ء"يرءيرءول!ىلا!!ول!ىءىل!حف!كتابهفىبوسك"

ال!ثمخصيةالمحاسبةتحقيقعلىالأفرادمساعدةهووالهدف3.ء!ىلؤ!!

داخلية!عركةوهى،الحدوثالحتميةالفشلمشكللأمواجهةذاتهالوقتوفى

لأنقائد؟لأىالحقيقيةالمسئوليةهىهذهأليمستمنا.شخصلأىمثبطة

صورتهوستشوه،الخطأمنيذكرشيئايتعلملنفإنه،المعركةخسرإنالفرد

ايةأوالأسرةأوالشركةنجاحفىإسهاماوأقل،خوفاأشدويصبح،الذاتية

.اخرىمؤسسة

يفشلون،سلوفإدارتهتحتمنفان،القائديبذلهاالتىالجهودكلورغم

الأساسيةوالفوائدالأصراهذلإدراكويمكن،اتهذهويفشلسلوفوبالتالى

الآخرينمساعدةكيفيةتعلمفىتساعدناأن،الفشلحوادثمننجنيهاالتى

المقابلالجانبعلىوآمنإيجابىبشكلوالاستقرارالفشلذلكتجاوزعلى

فرقهملدىالإبداعطاقاتمنالمظماءالقادةويستفيد،النجاحوهوللفشل

الفشل.يقعانقبلحتىوجوههمماءحفظعلىمساعدتهمخلالمن

دراسةثومك"'استيفنو"إيدمونسونو"إيمىلى""فيونامنكلأجرى

جديدنظامإرساءخلالالصحيةللرعايةكبرىمؤسسةفىموظفا688على

فىوالأقسامالإداراتجميعمنالبياناتجميعوتقديمبتوحيديقومللبيانات

النظامعلىالتعرفمنهموطلبالتدريبمنقليلاالموظفونوتلقى،المؤسسة

.4عليهتمرسهمخلالمن
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نأالعملفرقعلىقادتهاأكدالتىوالأقساماراتالإدفى؟النتائجهىفما

علىيحالشهاتللجزاءنظامايضعواولم،عليهغبارلاشىءالأخطاءارتكاب

والأقسامالإداراتفىأمابكفير.حالأأفضلالنظامتجريبكان،الأخطاء

بالعقابفيهاقامواأو،رسائلهممعالمديرينتصرفاتفيهاتتسقلمالتى

فىالنظامعلىالتمرسدرجةفإنخفى،طرفمنولوحتى،الفشلعلى

الدرجاتأقلحققواالذينالموظفينأنوالحقيقةأقل،كانتالحالةهذه

هووكما.بشدةالفشلمنخافوالأنهم،الإطلاقعلىالنظاميستخدموالم

كفاءةالأكثرالجديدالنظامهذامعالموظفينمنتعاملمنأكثرفإنمتوقع

اليومى0عملهمفىبانتظامواستخدموه،فيهكفاءةأفضلأصبحوا

لوحتى-فعليافرقهماعضاءفىالداعمونالمديرونيغرسهكانماإن

''،سيليجمان0بىا'مارتينيصفهاكما-لمرونةوا،هوالمرونة-ضيقنطاقعلى

الناسبينالفارقتصنعالتىهى-الإيجابيةالسيكولوجيةفىوالرائدالكاتب

لنايصف،الأخرىالكتاباتمنغيرهاوفىكتبهوفى،للفشلالاستجابةفى

بينما،بالخبرةويتطورونويتعلموق،الفشلمنالناسمنالكثيرينهضكيف

الحالتينمنفأى0المستقبلمنوالخوفالذاتلجلدويميلون،آخرونيعجز

اتباعك؟فىوتعزيزماغرس!اتريد

المرونةقيمةالعسكرىالمجالمناشخاصاتوظفالتىالشركاتوتدرك

مدتادونالعسكريةالخلفيةأصحابمنالأفرادأنيدركونإنهمحيثجيدا.

يكونالأحيانبعضفىالتعاملاوهذ،واخفاقاتهمأخطائهممعالتعاملعلى

الأخطاء.هذهرغمطريقهمفىقدماويمضون،لحظياتعاملا

مذكراتعنعبارةوهو،!ءولهلمءلم*هكتابمؤلف-'اكامبلدونوفان21إن

برنامجمنجزءهوالآن-الحروبإحدىفىفصيلةكقائدتجربتهحولتدور

عملهنتيجةاكتسبهاالتىالرؤيةوهويعرض.'ابيبسكوبشركةالقيادةلممية

فصيلة.كقائد

الجامعةفىتتخرجثمالأخطاء،ارتكابعدمعلىيكاففوندالمدرسةفى

فىتقعماجذانادزالأنكترقيتدتتمكثيرةأحيانوفى،الوظيفةعلىوتحصل

تجنبهاينبغىالأخطاءأنعلىتقومعقليةلديدتبنىثمومن،الأخطاءارتكاب
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مدىالمهمليسأنههوالسمكريةالحياةفىتتعلمهماولكن،الوسائلبجميع

أخطاء.سترتكبحتفاإنكأولا:.عملكصلاحمدىأوالمحاولةفىجديتك

عدمفىسببامتغيرموقفأىأو،الأحداثتكونالأحيانبعضفىوثانيا:

.4الحقيقةتلكمعمرتاحاوتصبح.الفشليقعالحقيقةوفى،نجاحك

233

حالةفىالتجمدمقابلفى،الفشلمعالتعاملفىالناضجالمنهجهذا

الساحةتأمينفان0وقادتناموظفينامننريدههوما،اللافعلأوالترددمن

للاعترافاستعداداأكثرسيكونونلأنهم،أكيدةهوضمانةالأخطاءلحدوث

وأكثر،(عليهاتعرفناالتىالأساسيةالقيادةسماتإحدىأوهىبأخطائهم

قائدا،وباعتباركمنها،التعلمعلىقدرةوأكثرمنها،التعافىفىسرعة

علىقدرةأفضلوتصبحعملهمعنتكاملاأكثرصورةتكونسوففإنك

والإرشاد.التوجيه

فى-الىا'اتشارلينإن؟النمطاهذمنعملبيئةنخلقانإذنلنافكيف

ينبغىأساسيةتصرفاتخمسةتعرض-ىءكلهفي4"يصء4!ءممرالمهمكتابها

الخاصةالعملفرقلدىالمؤسسيةالمرونةلترسيخبهاالقيامالقادةعلى

بهم:

الأخطاءبوقوعيعترفواأنللقادةفيمكنلملخطأ.بوقوع/لاعترلمف

حدوثاحتماليةمناقشةأيضايمكنهمولكن،تحدثعندماسريعا

بهم.الخاصةالعملفرقمعالفشل

هىللمشكلاتالصادقةالمناقشةإن/لثقة.لدعم/لحؤرتشجيع

جذورهامنالصغيرةالمشاكلواجتثاثمنها،للتعلمطريقةأفضل

معها0التعامليمكنلاكبرىكوارثلتصبحتكبرأنقبل

"،فشلتالقدا:تقولأنمنبدلا/لفشل.وبين/لشخصبين/لفصل

الحقيقة0هىتلكتكون،الأوقاتمعظمفى''0المشروعفشل"لقدقل

-هارفاردجامعةفىوالباحثةالأستاذة-إيدموندسون"ا'إيمىإن

منطلبت"عندما:فتقول0التنفيذيينالمديرينمعالمسألةهذهتبحث

لومفعلايستحقالذىمؤسساتهمفىالفشلحجميقدرواأنالمديرين
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-الواحدةاليدعلىتعدبنسبالغالبفىإجاباتهمجاءت،الآخرين

يعاملالذىالفشلحجمعنسألتهمعندماولكن%.5إلى2منربصا

يبلغإنه(ضحكةأووقفة)بعدقالوا،الآخرينللوممستحقاباعتباره

مواقفمعظمأنهىالسارةغيروالنتيجة%090إلى07مننسبة

منالاستفادةتتملافإنهثمومن،والتوثيقللاثباتتخضعلاالفشل

ا'.دل!سها

للتعلمضائعةفرضاستصبحفإنهاوالاأخطائد.من/لتعلم

والتوجيه.

لماولفىالمنهجإن.والفشل/لخاطرخوضلعالجةنظامالتكار

بعضتلطيفعلىتساعدأنالممكنمنالفشلوحالاتالمخاطر

تجاهها.العاطفيةالاستجابات

المصمم-األيسىا"ألبيرتويصف؟الإطناباهذكلمنالعايةماولكن

الجهدبذلفىيتمثلأنهعلىالتصميمفىشركتهمنهج-العظيمالإيطالى

هذابموازاةوالتصميم،ممكنغيرهووماهوممكنمابينفاصلحدلوضع

إنها.الفاصلالخطاةبمحاذتقعالتىتلكهىالتصميماتفأفضمل.الخط

ونتطورمواهبنافيهانختبرالتىوالمساحة،بالإبداعالخاصةالمساحةتلك

أحيانفىتعنىقدالفاصلللخطالتامةالملاصقةفإن،وبالطبعكأفراد.

تفشل0ثمومنممكنغيرهومانطاقفىتسقطفسوف-تجاوزهكثيرة

منه.تتعلمأنيمكنكماحجميدرىومن،الفشلهذاومجدلروعةيالكن

قدكان'ادايسونريتشارد21السيرالشهيرالكهربائيةالمكنسةمصممإن

إلىلهفعلىمنتجأوليقدمأنقبلأولىنموذجآلافخمسةمنأكثرأنتج

.السوق

أنهوخطأارتكبشخضانواجهعندمانتذكرهأنلناينبغىماأولإن

تلكليتجاوزدعممنيتلقاهمامقدارعلىتعتمدللامرمعالجتهطريقة

والاستثنائيينالعاديينالأشخاصبينالأساسىفالفارق،منهاويتعلماللحظة

يستطيعمنهوالجيدوالقائدله.واستجابتهمللفشلرؤيتهمطبيعةهو

إليه.ننتمىأنينبغىالذىالمعسكرتحديد
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عنالأخطاءبعضوتئجم،تقعأخرىأخطاء"'أثمتقعأخطاءهناك،الآن

التوجيه.إلىوالافتقار،الخبرةنقصونتيجةالتقدير،فىطفيفةانحرافات

والطمع،،الإهمالنتيجةفيحدثالآخرالبعضأما0فعليةأخطاءوهذه

حسابعلىوالصعودالترقىفىوالرغبة،الآخرينبراحةالاهتماموقلة

المسئوليةتحملأوبالندمالشعورينعدمماغالبا،المواقفهذهوفى.الآخرين

كهذاشخصمساعدةالمناسبمنفهل،الخطأارتكبالذىالشخصلدى

يكفى،بماالجثامةمنوالتوجهالخطأكانإنلا.ربما؟وجههماءحفظعلى

وفى،المشكلةيعظمقدالأمرتجاوزعلىالشخصمساعدةأنفالغالب

الحدودأضيقفىالعلنيةالتعليقاتحصرالأفضلمنيكون،الحالاتهذه

منممكنقدربأكبرالمشكلةخطورةلمعالجةالخاصةالحواراتواستخدام

الحكمة.

فىوقوعهمعندالأفرادمنبالسخريةفيهايسمحلابيئةخلقوبخلاف

يمكنلىا'"تشارليننصائحفان،كاملكيانمنجزءاتكونعندماالأخطاء

وأصغير،خطأاىتجاوزعلىالفردمساعدهفيهاينبغىلمواقفتترجمأن

0مقصودةغيرحماقةأوسهو،

بأنفالتظاهر،بلطفذلكافعللكنحدث،قدالخطأبأناعترف

السلوكهذالكن،"العفونطاقفىيقعذلكأنيعنىيحدثلمشيئا

واضحا.الخطأيكونعندمامخادغايبدو

صغيرا.لوكانحتى،وعالجهالخطأفىدوركحدد

الموقف.منيستفادماعلىركز

لابحيثمناسباالوضعيكونعندماأكبرمنظورمنالأمرتناول

.اللومموضعفىالآخرينتجعل

لكنقبل،منقابلمهلشخصتقديمكوتم،معينةمهمةفىأنكتصمور

وبذلكقبل''،منتلاقينا'القد:القوليمكنك.يتذكركلاأنهالواضحمن

لقدمارك''،'2"مرحئا:القوليمكنكوربما0وجههفىبالخطأألقيتقدتكون

"بيترمكتبنظمهالذىالغداءفىقبلمننلتقألممجدذا،بلقائكسعدت
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الحضور،كثرةرغم،رائعاتعارفلقاءكانلقد؟الماضىالشهربيرو"بيزنس

11.مؤثزاكانأنهإلا

جذاكثيرةالمباشرةفشلناومواقف،وزلالما،أخطاءناإن،الأيامهذهفى

موظفأىيرتكبوعندما،السابقفىعليهكانتمماللغايةانتشاراوأكثر

مدونته،علىعنهالحديثالعميليبدأأنللدهشةمثيرايكونفلنخطا،

إلكترونئابريذايرسلأنأوفيسبوك،موقععلىصفحتهعلىنشرهاو

موقففىعندئذالموظفولكون،للشركةالتنفيذىالمديرإلىعنيفاعاجلا

لتجاوزفرصةالناسمنحإنسوءا؟أكثرالأمرنجعلفلماذا.وخوفإذلال

الرقمى.العصرهذافىأساسىأمرهووجوههمماءوحفظأخطائهم

بعضفىصعبةوجههماءحفظعلىالشخصمساعدةتكونربمابالطبع

تحتفظأنالمهمفمن،بالفعلوانتشرتاعتذقدفشلهمواقفلأن،الأحيان

رسالةإن،الإلكترونىالبريدرسائلفىكتابتهينبغىبمايتعلقصارمبنظام

مدونةعلىوششرعليهايطلعأنأوالخطاالشخصإلىتصلربماإلكترونية

للشخصالمهنيةالسمعةتدميرفىبلفقطالحرجفىليستتسببأنيمكن

الأفضلفمن،أحدهمفي!اوقعحماقةأوخطألماقش!أنأردتاإذالمقصود.

التواصلفىالمكتوبةرسائلكوفر،الهاتفأوعبرشخصىبشكلهذاتفعلان

.البناءةالنصائحلإسداءأوللثناء

فإن،بشرففشلهمتجاوزعلىالاخرينمساعدةالمهممنيكونوبينما

يكونأنالممكنمنوجههماءحفظعلىالمحتملالعميلأوالعميلمساعدة

شركتهتستخدمكيف''شميدتأفولفجانج2يشرح،العملفىمفيداأسلوبا

جدد:ءعملالكسبالأسلوباهذ-12أروبرميدأ-

يشترىعميلالأننتيجةيكونالشكاوىمذهنصفيقاربوما،شكاوىنتلقىإننا

ولذا،منافسينالاحدأنهبعدفيمايتضحولكنمنتجالما،منأنهمعتقدامنتخا

لهونقولشخصيةرسالةللعميلنكتبأنمىوسياستنا،العميللفايكتب

يقلدونالذينالمنافسينمؤلاءلدينالأنخطأفىوقعتأنكنقدرانحنافيها:

فىالفارقبنفسكترىأننحبلكننابرىء،خطأفىوقعتلقدمنتجاللا،

مهماالبديلمنتجنالهونرسلمجانا".منتجاللاأحدتجربأنيمكفد.القيمة
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للاخرينشركتناقيمةقصةلتوصيلرائعةطريقةهذهأننرىونحنكان،

.6شديدةبمصداقية

237

شيئانفعللابمواجهتهفإنناخطأ،علىالآخرالشخصكانوانحتى

سلوكها0اوسلوكهلتغييرشيئانفعلولا،كبريائهكسرسوى

نساعدلافإنناالخطأ،وطأةمنلطفناأننافلوالآخر،الجانبوعلى

علاقتنافىالثقةنبنىأيضاولكتنا،وحسبوجههمماءحفظعلىالآخرين

تأثيرنامنالفورعلىيزيدواحدةولولمرةالشخصلكبرياءحفظنافإن،بهم

منوفعلهإلاشىءبوسعهيكونولن،ذلكأمكنككلماكبرياءهفأنقذ.عليه

أجلك0
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التحسنقيملامنعطم

'ابيستالفنادقشركةانشأت0102،عاممنالبهيجةالأيامأحدفى

وتمتالزوار،إليهاواندفع،فيسبوكموقععلىالخاصةصفحتهاا'ويسترن

الصفحة0حائطعلىالرسائلبمئاتالمشاركة

وكأنهميشعرونبالمللالشعوريعانوقالذينالمسافرينيجعل'اوالاس"إن'ا

".ابتسامتههوالفندقبهوفىشىءفأفضل!البيتإلىعادوا

لكىفقطللفندقالعودةنحبفنحنحقا،الأفضلهواوالاس"2إنا2

.ا')نراه

يرواكىعودتناموعدعنالأطفاليسأل،الرحيلموعديحيناعندما2

.11)اذمجداالاسوا''

الزيارةفىمرةعشرةخمسالقاعةفىأوالبهوفىبهأمرربماإننى'ا

أحدإنه،يقولهظريفاوشيئاالكبيرةابتسامتهلديهأرى،مرةكلوفى،الواحدة

زياراتى)'ا.فىأجدهاالتىالمعالمأفضل

كانأنهفلووالاس"،21يفعلكماببعضنانرتبطأنجميغاعليناا'ينبفى

أبذا".بهذايشعركلنفإنه،بائسايومايواجه

إشعارفىرغبةوأكثرومتعاونالطيفاشخصاقابلتما،أسفارىكل''فى

2.االرجلاهذمنبالترحيبالضيف
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دائفا،افئالدفترحيبه"والاس"،أرىعندماإشراقاأكثريكونيومى"إن

للغاية،ممتعةإقامتىتجعلالرائعهوابتسامته،ومهنيتهورقته،بالمدينةومعرفته

".الناسمعالتواصلفىرائعةموهبةلديهإن

منفصل،أبشيكاغو،من-بوب""والاسإنههذا؟"والاس"هوفمن

يحبورجل''،نورثريفرويسترن"بيستفندقفىطويلوقتمنذوموظف

الآخرين.مساعدة

اتحادمنالفنادقصناعةنجوملجائزةا'والاس"ترشيحتمعندما

فخرهاتظهرأن"ويسترن'ابيستشركةقررت،والاستضافةللفنادقإلينوى

صفحةبإنشاءالشركةقامتولذاالفوز.1علىتساعدهوأن-لهودعمهابه

الزائرينوشجعتيفوزأ'أنينبفى'''اوالاس'اوأسمتهافيسبوكموقععلى

"والاس'أمهاراتعنلديهمماويقصواالصفحةعلىيدخلواأنعلىللفندق

لها.الأولالأسبوعفىزائزا2722الصفحةوتلقتالعملاء0خدمةفى

ذكرعلا،مرةبعدومرة،الفندقعملاءمنالمخلصةالحبقصصوتدفقت

الشخصيةالعميلتجربةتحسينعلىوقدرته"والاس"لدىالصادقةالرقة

اللذينوالتشجيعالثناءفإن،بالجائزةيفزلماوالاس'ا2أنومع.والترحالية

.جائزةأيةمنأهمكانافيسبوكموقععلىالصفحةعلىبهماحظى

لاستخراجفردأىلتحفيزالأساسيانالعنصرانإنهما:والتشجيعالثناء

أنإلاالتغيير،معالتعاملأومعينتحسينلإجراءأو،وامكانياتهقدراتهكامل

بنا0المحيطينالأشخاصجهوديميزانمناالكثيرعلىالصعبمن

لتحفيزفعلهللمديرينيمكنبمامهتفا"جراهام"جيرالدالدكتوركان

موظف،وخمسمائةألفرأىاستطلعفقدولذا،أفضلبشكلموظفيهم

التالى:النحوعلىصادمةالنتيجةوجاءت

مديريهم0منثناءيتلقونمانادراأنهمذكرواالموظفينمن85%

مكتوبة.شكررسائليتلقونمانادزاأنهمذكروا76%

الملأ.علىثناءيتلقونمانادراأنهمذكروا81%
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بينمنثلاثةكانتالملأعلىوالثناءالمكتوبوالشكرالثناءأنرغمهذا

02الدراسةفىشاركواالذينالموظفينلدىمحفزاتخمسةأعلى

لمظهورها،منعقودوبعد8291،عاممنذالنتائجهذهكانتلقد

همزالواماالمديحمنالكثيريتلقونالذينفالموظفونكثيرا،الأمورتتغير

هىمتكررامديخاالموظفونفيهايتلقىالتىوالمؤسسات،إنتاجيةالأكثر

علىمؤشزاعشراثنىبينمنواحدإنه0العالمفىنجاحاالمؤسساتأكثر

كتابيهمافى"كوفمانأ'كيرتو'اباكينجهام"ماركوسأوردهاالتىالنجاح

واسعةأبحاثعلىتعتمدمؤشراتوهى،!يص4!كل!ءصكا4ولءلمح!يءل!اول

والثناءالمديحتقديمعنغافلينالمديرونيزاللاهذاومع،جالوبلمؤسسة

لموظفيهم.

بالأهمية.الشعورفىنرغبجميعاونحنالتقدير.نحبجميعانحن

تلقىفان،أفضلبشكلالعملنؤدىأومانحوعلىتحسئانحققوعندما

لاحظواالآخرينبأنتفيدواضحةبرسالةيرسلالتحسنهذاعلىالثناء

فىتصحالقاعدةوهذهفارقا،أحدثقدبهقمناالذىالعملوأنيجرىما

اهمواحدىوالأجواء،البيئاتجميعوفى،المدرسةوفى،البيتوفى،العمل

التىالسلوكياتتكرارعلىنصرأنناهىالبشرىللسلوكالنفسيةالعقائد

تقديراعليهانتلقىلاالتىالسلوكياتتلكأماعليها؟والثناءالمديحنتلقى

هجرها.يتمماغالبافانه،إيجابيا

بخصوصالتاليةالنصمائح''والمؤسسةالإدارة''فاعليةمركزويعرض

بنا:3المحيطينالأشخاصعلىوالمديحالثناء

فيه.ومخلصعاصادقاكن''.قلبكمنالثناءا"قدم

التالى،الاجتماعتنتظرلا"،ممكنةفرصةأقربفىالثناء'اقدم

دارتجمعأو،للطعامالعائلىالاجتماعأوالأداء،تقييمتقريراو

فقدتقدوتكون،تبددتقدبنجاحهالفردبهجةتكونحيث،العبادة

البهجة.هذهتعظيمفىفرصتك
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.عامأدبهوبلثناءليسالشكرتوجيهإنمحدذا'ا،ثناءك"اجعل

الذىالطريقفىمباشرةتسيرجهودهمبأنالأفراديشعروحتى

جهودهم.فىتقدرهمابالضبطيعرفواأنينبغى،لهمأردته

بتكنولوجيايعجالذىالعصرهذافى2'.الملاعلىالثناء"قدم

يوم،كلسهولةأكثرالعلنىالثناءيصبح،الاجتماعىالتواصل

''بيستشركةفعلتوبالطبع،تفعلهلئلاواقعىعذرمنهناكفليس

لتنتظرمضطزالستالحالىالوقتفىفإنكالأمر.اهذأ'ويسترن

جيد.نحوعلىأداؤهتمعمللتقديرالسنوىربعالاجتماعقدوم

ليجدمعظمنايعانىولن،ذلكأمكنماالثناءلتقديمنجاهدأنينبغى

يوم.كلفىفعلئاالمتوافرةالفرصنستغلأنفقطعلينابهذاةللقيامفرضا

قوةلينفولدإسليىإس/لمالمدمرةقائد"أبراشوف"الكابتنأدركوقد

:غيرهمناكثرالثناء

حتىكثيزاوعانواقاسيةبيئاتمنانحدرواقدلدىالشبابالبحارةممطمإن

وتصورتآبائهمموضعنفسىوضعتوقد،البحريةسلاحإلىطريقهمشقوا

كذلكوتصورت،أولادهمعنالمسئولالضابطمنخطاباتتلقوالوشعورهم

للاباء،الخطاباتبكتابةفبدأتبالأمر.آباؤهميخبرهمحينالأولادشعور

الثناءيستحقماالطاقمافرادمنبناتهمأوابناؤهميفعلحينخاصة

لهمليعبرواابناءهمبالقطعالاباءهاتف،الرسائلوصلتوعندما،الصادق

.4بهمفخرمممدىعن

رائعا،عملأوأنجزحسئابلاءأبلىفريقمنجزءاالبحارةأحدكانوقد

إنجازاتعلىالثناءأنأبراشوف"''الكابتنفأدرك.نجمااتهبذيكنلملكنه

أنهشكلاحافزاالبحارذلكتمنحسوفالفريقمنكجزءالشابالبحار

كان،أسبوعينوبعد،الشابلوالدىثناءخطابأرسلفقداولذ،إليهبحاجة

عينيه.منت!همروالدموع"أبراشوف"الكابتنبابيدقالشابالبحار

يخبرنىحياتىامتدادعلىكانالذىوالدىمنمكالمةلتوىتلقيتا'لقد
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يهنأنىأنوأرادللتو،خطابكقرأإنهلىقالالمرةهذهولكن،فاشلبأننى

بتشجيعى''.فيهايقومالتىالأولىالمرةإنها،بىفخرهمدىلىويصف

فما0الشابذلكفىكبيراثرذاتكانتاللحظةهذهانالواضحمن

بتحقيقالتزامهومستوىإنجازهيمكنهلمارؤيتهعلىتأثيرهابمدىظنك

لفريقه؟النجاح

معين،معياروفقالتقييمأيضايتضمن-وضرورتهفاعليقهرغم-والثناء

ينبغىوقتمنتبقىفيماأنناهوالتأثيروأصحابالعظماءالقادةيدركهفما

يحققعندمافقطالشاءمنحيتماناينبغى2.التشجيعنستخدمأنعلينا

لوحتى،وقتأىفىمنحهيتمأنينبغىالتشجيعولكنا؟ا''جيدةنتائجالفرد

120لهاالمخططغيرعلىالأمورسارت

والقدرات،والمهارات،بالمواهبإيمانكإظهار-التشجيعجوهرهوهذا

الأموركانتاإذعماالنظربغض،وجودهالمجردآخرشخصلدىالخاصة

لا0أميرامماعلىتسير

شخصإلىلثظرفعندمامحددا،توجهايتطلبالتشجيعالتزامانكما

مواطنرؤيةعلىقادزاتكونأنعليك،اخطائهإلىالنظرمنوبدلاآخر،

،الصادقغيرالزائفالتشجيعأما0فعلهعلىهوقادروما،وامكانياتهقوته

منفقطيقللفإنهالآخر،بالشخصالحقيقىإلمانكقوةدونيصدرالذى

.جهودهحجم

الجرأةيشجعإنهالآخر؟الشخصفىالتمثمجيعيعززهالذىماولكن

والتىوالاضطرابللتوترالمتيرةالتحديا!تجاوزعلىالقدرة-النقسية

والمحاولةالمسير،ومواصلةأنفسناشتاتتجميععلىوالقدرة،يومكلتواجهنا

الإيجابيين0الناجحينللاشخاصالمميز!العلامهإتها.المستمرة

ضخماتحديايمثلأمرهوللتحفيزطرقوايجاد،التحفيزيوفروالتشجيع

نإالعناء؟لهذاالرئيسىال!مببفما،الحياهجوانبجميعفىالقادةأمام

فنحن،حقاالناسيحفزفيماللتفكيرالكافىالوقتيأخذونلامناالكثيرين

أنبمعنى،الماديةالمكافآتخلالمنيأتىالناستحفيزأننفترضماغالبا

المناسبليسالأسملوبهذالكن-والجزرةالعصاأسلوبهوالأمئلالمنهج
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الشخصىالتشجيعخلالمنحقاللناسيتوافرفالتحفيز.الأعمالغالبفى

المادية.المكافاتخلالمنيحدثمماأكبروالاجقماعى

حدد،والأسريةالزوجيةللحياةالصحيةالظروففىبحثهخلالمن

يمكنناالتىالأساسيةالممارساتبعض'اكارلسون'اجونالنفسوعالمالكاتب

:6مشجعةبيئةلخلقاستخدامها

والتواصلالاحترامويعد0لديكأولويةالصحيةللعلاقاتاجعل

ذلد.لتحقيقأساسيينعنصرينالإيجابى

الطريقعلىأحدهميتعثرحتىتئتظرلايوم.كلالتشجيعمارس

لكى،بسيطالوكانحتى،تحسنوكلجهدكلراقب،مانحوهدف

0يتزعزعلابهمإيمانكأنالآخرينتعلم

عمليةفىالآخرينأشرك،المثالسبيلعلىشمولى.بشكلاعمل

رأيهمبصوابإيمانكيظهرفهذا؟ذلكأمكنكمتىالقرارصنع

قرارهم.وحكمة

الخلافاتيعانىوضعفىنكونعندما0النزاعاتبتأزمتسمحلا

وأللاخرينمثبطحوارإلىالانزلاقالسهلفمن،والصراعات

بالأمر"القيامبإمكانكأن''أعتقد:قولكقارق.شأنهممنمحقر

قولك:مع؟''فعلهعليناينبغىالذىما-مشكلةلديناأن'ايبدوو

تكونأنمنكطلبت'القدقولكأو''وحسببالأمرأهتمدعونى'2

حذرا''0

ستمتع!ا

التشجيعأنكيف-كارنيجىبمعهدمعلم-جونز"0إم''كلارينسويخبرنا

ابنه:حياةمنكلياغيراقدالخطأتصحيحبسهولةوالإيحاء

للعيشجاءقد-عمرهمنعشرةالخامسةفىكانالذى-'اديفيدا'ابنىكان

فىرأسهجرح،5891اعاففى.صعبةحياةعاشلقد،سينسيناتىفىمعى

الطلاقتم،0691عاموفى،جبهتهفىبشعةندبةخلفمما،سيارةحادث
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معظموقضى،والدتهمعتكساسبولاية،دالاسإلىهووانتقلأمهوبينبينى

أنهولبدو،التعلمبطءيعانونبمنخاصةدراسيةفصولفىدراستهسنوات

لاوأنه،بالمخإصابةلديهأنالمدرسةمسئولورأى،رأسهفىالتىالندبةبفعل

بعامين،العمريةفئتهعنمتخلفاكانلقد.الطبيعىبالمستوىالعمليستطيع

وكان،الضربجدوليعرفيكنلمأنهإلا،السابعالصففىكانفقدولذا

يقرأ.كانوبالكاد،أصابعهعلىيجمع

الراديوأجهزةعلىالعملأحبلقد،واحدةإيجابيةنقطةبقيتلكن

فيههذافشجعتالتلفاز،لأجهزةصيانةفنىيصبحأنأرادلقدوالتلفاز،

التدريبدوراتعلىللحصوليتأهلحتىللرياضةبحاجةأنهلهووضحت

مجموعاتاربععلىوحصلنا،المادةهذهيتقنلكىأساعدهأنوقررت،الفنى

مدارستناومع.والطرح،الجمع،القسمة،الضرب:التعليميةالبطاقاتمن

"ديفيد"كانوعفدما.أوراقرزمةفىالصحيحةالإجاباتنضعكناللبطاقات

رزمةفىالبطاقةأضعثمالصحيحةالإجابةأعطيهكنتمسأللأ،فىيخطئ

يقدمبطاقةكلأمرمنأضخموكنت.بطاقاتأىتبقىلاحتىالتكراربطاقات

السابقة.فىأخطأقدكانإنخاصة،صحيحةإجابةلها

وفى،البطاقاتكلتنتهىحتىالتكراربطاقاتنستعرضكناليلةكلوفى

يتمكنعفدماأنهووعدته،الإيقافساعةعلىللتدريبتوقيتانضعكناليلةكل

خاطئة.إجاباتدوندقائقثمانىفىصحيحبشكلالبطاقاتجميعإتماممن

بالنسبةمستحيلأهدفاذلكوبدا0اليومىالاستعراضذلكعننتوقففسوف

48،الثانيةالليلةوفى،دقيقة53الأمراستغرقالأولىالليلةوفى"ديفيد".د

الدقائق.عددفىنقصبكلواحتفينا،دقيقة04دونماحتى،4414،،45ثم

جميعينجزكانالشهروبنهايةجميغا،ونرقصونعانقهزوجتىأدعوفكنت

فإنهصغيرا،تحسنايحققعفدماوكان0دقائقثمانىمنأقلفىالبطاقات

التعلمأنفىا!لتمثلةالمذهلةالحقيقةعلىتعرفلقدبه.ليقومالمزيديطلب

وممتع.سهل

سهلةتكوكالجبرمادةإنالجبر.مادةفىدرجاتهقفزتالحالوبطبيعة

عفدمانفسهمناندصث!ولقد،الضربعملياتتتقنعفدمامذهلنحوعلى

يحدثولم،الرياضياتمادةفىجدا''"جيدتقديرعلىالحصولمنتمكن

قدرتهتحسنتفقد،مذهلةأخرىتغيراتحدثتوبالتوازى،قبلمنمطلقااهذ
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نهايةوفى،الرسمفىالطبيعيةقدراتهاستخدامفىوبدأ،بسرعةالقراءةعلى

يصنعاناختاروقد،للعلومممرضبإقامةالعلوممدرسكلفهالدراسيةالسنة

فىمهارةذلكيتطلبلم.الروافعتاثيرلبيانالنماذجمنالتعقيدعاليةسلسلة

التطبيقيةالرياضةفىمهارةيتطلبكانولكنه،وحسبالنماذجوبناءالرسم

ودخل،بالمدرسةالعلوممعرضفىالأولىالجائزةعلىعرضهوحصل،أيضا

مديفةمستوىعلىالثالثةالجائزةعلىوحصلالمديفةمستوىعلىالمنافسة

بأكملها.سينسيناتى

بعامين،أقرانهعنمتعثرصبىمجردكانفقد'اديفيدا'.فعلهالقد

اسمعليهيطلقونزملاؤهوكان12،مخى"بتلفمصائاباعتباريصنفوكان

الموجودةالندبعبرتسربقدمخهإنلهيقولونوكانوا"فرانكنشتاينا'

...والنتيجة.رائعةإنجازاتويحققيتعلمأنلإمكانهأناكتشفوفجأة.برأسه

فىمطلقايفشللمالثانويةنهايةوحتىالثامنللصفالأخيرالربعمنبداية

جمعيةعضوليكوناختيارهتمالثانويةالمدرسةوفىةالشرفقائمةإلىالوصول

بالكامل.حياتهتغيرت،سهلالتعلمانمنتاكدأنفبمجرد،الوطنيةالشرف

هدفأىإنجازعلىبقدرتهكاملأاقتناعالديكبأنشخصأىأخبر

الإنجاز،طريقعلىلمساعدتهيمتلكهاالتىالمهاراتجميعإبرازعلىوشجعه

والامتياز.التفوقيحققحتىمللأوكللدونيعملوسيظل

فىوتزدهرالنقدوطأةتحتتموتوالكفاءاتالقدراتانوتذكر

ومواهبقدراتقيمةمنوضخمالتحسنحجممنفعظم،التشجيعرحاب

الآخرين0
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لهاليرتقواحسنةسمعةالإخرينامنح

وهم،الموسيقىدارسىمنطلابهرؤيةمنومل-زاندر'اا'بينجامينسئم

الدراسى،فصلهفىبهمالخاصةالأداءدرجاتبشأنللغايةمتوترون

عالممنالرفيعةالطبقاتفى.للموسيقىتعلمهمفىآمنةمساراتويتخذون

عنالتخلىفىففكر،الموهبةتطويرعمليةالمنافسةشدةتحددقد،الفنون

الحصولأقلهاليس،تحدياتعدةاستدعىاهذولكن،تماماالدرجاتنظام

0كهذهراديكاليةحركةعلىالمؤسسةرئيسموافقةعلى

فىلهيومأولمن"ممتازا'تقديرطالبكليمنحأنقرر،ذلكمنوبدلا

الدراسى0الفصل

كلحصلا'لقدلهم:يقولكان،العصبيينالجددبطلابهلقائهوعند

شرطاهناكولكنةالدراسىالمنهجفى"ممتاز"درجةعلىمنكمواحد

الأسبوعينخلالمامرحلةفى:الدرجةهذهلكسببهالوفاءينبغىواحدا

هذاوفى،القادممايوبشهرمؤرخاخطاباتكتبأنعليكينبغى،التاليين

يحدثأنينبغىما-التفصيلمنقدربأقصى-تذكرأنعليكالخطاب

''0الرائعةالدرجةبهذهجديرامايولتكونشهرحتىلك

كلمراجعةيعيدواوأن،المستقبلفىأنفسهميروابأنالطلابوجهلقد

،الرؤىمناقشةعليهمفكان،الرائعةالدرجةبهذهجديرينليكونوافعلوهما

أكثريريدكانا'زاندر''ولكن.بهاالفوزتمالتىالمنافساتوحتى،والإنجازات
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أوسخطمقاومةدون/لتفييرقيادةكيفية248

بحلولعليهستكونبمانحوخاصعلىمهتم"إننى0السطحىالتحليلمن

ذلكلدىالتىللعالموالنظرةوالمشاعر،،بالتوجهمهتمإننى،المقبلمايو

الشخصذلكوسيصبحيفعلهأنرغبماكلعملقدسيكونالذىالشخص

لهم.يقولكانكما.ا'اعليهيصبحأنأرادالذى

أحدمنتلقاهالذىالتالىالخطابتأمل؟طلابهمنتلقاهالذىفما

الهشباب:الترومبتعازفى

ندرزلم/لسيدعزيزى

/لتىدةعر/لوقالشاو//لطاقةفدفعة،جيد//ليومليرفنى/لعال!اإن

وأءد//ل!فىإظهارهاأستطعل!ال!ؤسفو/لتىبد/خلى،تعتصلر/لتها

موسيقية!قطوعةلبزففيهقمتبرنامجفىلملليلةتحررت/لحور،

حد.أيقزول!الوسيقية//لحفلةو/نتهتجلى،أمنتأليفهاتمجدلدة

قلبى0خفقلهحارتصفيقث!ا،تنهد/تث!ام،تاهدوءهناكفكان

لإلضبص!.أتذكرأنأستطيعلا-/لتحيةعلىرد//نحنيتربما

/لظهورهذ/أتممتقدأننىأعتقدإننىحتى/لتصفيق/ستمروقد

لىولىلمل!

حرجىبزو/لىحتفلتولم

/عتدت/لذى

خلفه/لاختباء

لحنىعلىلإلارتجالىقمتلأنوذلك

كانذلكتلاوما.وحدى-ثانيةمرة

/ل!سلوب،نسيتلقد.عجاب/لإمنغياطاهدلير/

رليئ-لتاو/،سةر/لدولم،و/لتقاليد،و/لطموح

التىمنخرجوما/لجمهور.وحتى

إلمانى،خ!وصةكان

صؤلى.نكالقد

تى،مالتساو/وضحكى
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لطليرتقؤحسنةسممة/للآخرينمنعلم

وعبوسى،وقنوطى

/لباكيةئوكرروحعن!كالقد

لإلفعل.تفنى

924

دوفيلمتوكر-/لم

يتحولونوهمطلابها'زاندر''راقب،العشرةالدراسةشهورمداروعلى

الامتياز"درجة''امنحهمهذهطريقتهأسمىلقد،مذهلنحوعلىبأنفسهم

زوجتهتأليفهفىشاركثهالذىءلم+،+4عهء4لز"4كاكاهكلكتابهفى

فىالطريقةهذهإمكانيةعنفيهتحدثوالذىزاندر'ا،ستون"روزاموند

فرد:أىقدراتتعزيز

لنادلة،-حياتىمجالأىفىشخصلأىمنحهايمكنالامتيازدرجةإن

فىالآخرينللسائقينوحتى،المنافسالفريقلأعضاء،للحماةعمل،لرئيس

التحدثتستطيعفانكمسبقا،امتيازدرجةالآخرينتمنحوعندماالمرور.

الاحتراممنطلقمنلكن،لمعاييركطبقاأدائهمقياسمنطلقمنليسإليهم

هذهالامتيازفدرجةوقدراته!ا،أنفسهمفيهايدركونمساحةيمنحهمالذى

02فيهايعيشونإمكانيةبل،إليهيرتقونتطلغاليست

وعدمبالشكيحفلعالمفىطرحهيمكنكسحرىمنظورمنلهيا

ليقين!ا

الناسأنوالآباء،والقادة،والمرشدون،والموجهونالمدربونيجدماوغالبا

التطلعاتتلككانتمهما،لأنفسهميضعونهاتطلعاتإلىالارتقاءيحاولون

فلن،الاحترامعدمأوالأهميةبعدمالشخصشعرفإذا،ضئيلةوالتوقعات

تجسدعنهرؤيةتخلقلافلم،نفسهمنليحسنالكثيرالحافزمنلديهيكون

إمكاناته؟عنتعرفهلاشىءكلوكذلك،إنجازهعلىقادرأنهترىماكل

النتيجة.منتحبطلن،صدقنى
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أوسخص!مقاومةرون/لتفييرقيارةكيفية025

البنتسمعةخلقفىمغامراتهاماكابى'اميتشيلآن"بيجوالدةتصف

:فتقوللابنتهاالكبيرة

أحدعلىتجلسسنواتأربعالعمرمنالبالغةماكابى'اميتشيلان'ابيجكانت

ا'براندون'ا-سنواتالستذاأخاهاأخبروأناسمعتنىحينالمطبخمقاعد

ا'بيجا'بدتالعشاء.قبلالمائدةيرتبأنالآنمسئوليتهمنأصبحقدبأنه-

يمكننىالذىماأمى؟يافعلهسنىيناسبالذى''ما:وقالت.تبكىوتكادمتهللة

منوالتقليلخاطرهاكسرعدمفىولرغبتىأيضا؟ا'،أناكبرتلأننىفعله

مسئوليته.تحمليمكنهاشىءعنسريعابحثت،شأنها

ا'،ميتشيلآنأبيجا'ا:مفاخرةفقلتالفور.علىرأسىفىفكرةوتسللت

منإنك،سليمبشكللتختارىيكفىبماوكبرتالعمر،منالرابعةفىالآنأئت

تأخذىأنوقبلليلةكلففى،يومكلنهايةفىملابسكاختيارعنمسئولةالآن

لتكونالسريرعلىوتضعيها،الدرجمنملابسكتأخذىأنعليك،حمامك

'ا.تستيقظينعندماالصباحفىلترتديهاجاهزة

انطلقتوبيج،الطاولةترتيبعلىيركز'ا'ابراندون!.بالنشاطالمنزلعج

عجلعلىتفتحوهىوخزائنهاأدراجهاسمعتحيثغرفتها.نحومباشرة

عملهافىنجاحهاعنتقريرالتعطينىمسرعةجاءتثوانعشروبعد،وتغلق

تعالى!الخزانةمنالملابسأخرجتلقد،فعلتهالقد،أمىيااسمعى'ا:فقالت

وجاهزةالسرير،علىموضوعةالملابسكانتوبالطبعإ'الترىتعالى،لترى

عملهالديهاوأصبحالانكبرتفقد،بهافخرىمدىعنوأخبرتها.امستخدللا

لذلك.فرحتوقد،بهلتقومالخاص

"ماكابى"0بيتفىمعجزةحدثت،التالىاليومصباحوفى

وتلبسها،نومهامنا'بيج'اإيقاض!فىتعانىأنالأمعلىكان،العادةفى

البنطالهىأرادتالزرقاء،التنورةاخترتفإذا.شديدةبصعوبةملابسها

القرمزىالقميصهىأرادت،بالفراشاتأبيضقميصااخترتاواذالأحمر.

،ارتداءهتريدماتختاروأتركهاأستسلمعندما،النهايةوفى.عليهبالورود

الشعورإلىالحالبهاوتنتهىغاضبة'ابيج'اوتبقى.ذلكفىكلهالدهرتأخذ

بالإحبام!.
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لطليرتقوحسنةسممة/للآخربينمنحلم

كانتا'أمىإياارتديتماذا"انظرى.الصباحذلكيحدثلمماهذالكن

مدىعنوأخبرتهالاعجابقبلتهاذلك)منهاأطلبأنقبلملابسهاارتدتقد

علىسعيدة"بيج'اكانتهذاومعالصباحفىكنالقدوباختيارها.بهاسعادتى

هائل!اختلافمنلهفيا.اليوممنالوقتهذامثلفىالعادةغير

251

حصلتالتىالحسنةالسمعةإلىماكابىا'ميتشيلا!أ'بيجارتقتلقد

عمرها0منالرابعةفىناضجةفتاةبأنهاعليها

يتلقاهالذىالاحتراممستوىبتغييرعليكشخص،أىسلوكتغيرلكى

وكانتصرفخلالها.منويعيشلهايرتقىطيبةسمعةتمنحهبأنوذلك

لديه0البارزةالشخصصفاتإحدىبالفعلهىغرسهاتودالتىالصفة
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مشتركةارضيةعلىمتواصثلاابق

تمتحتىأشهرستةلمدةإضرابفىالصناعيةالشركاتإحدىموظفوكان

طالبمماأقلالشروم!كانتاهذومع،عمالةعقدتوقيععلىالموافقةأخيرا

كلابينالتوتراتزادت،للعملالموظفينعودةومع،الأساسفىالموظفونبه

علىالتغلبأمكنهمفكيف،وضارةصحيةغيرالعملبيئةفكانت.الطرفين

قدما؟والمضىاءالعدمشاعر

'اكيرىالمؤلفونيشرح،/!4ءكاعح4لم!يعءممأىهحيىهكتابفى

العملكيفيةسويتزر''آلا'،'اماكميلانا'رون،جرينى'''اجوزيف،ا'تيرسونبا

مجموعةكلأفرادوجهوالقدبينهما،الخلافاتصدعلرأبالمجموعتينمع

علىوكتابتهاالشركةحيالافهمأهدفىالتفكيرفىالوقتبعضياخذوابأن

ثم،الأهدافهذهمناقشةفىساعتينمجموعةكلوقضت،ورقيةبطاقة

المدربونوطلبفيها،كانواالتىالغرفةفىبلصقهاوقامتالأهدافكتبت

سعياالآخرالفريقلأهداففريقكلومراجعةالغرفتبادلالفريقينمن

بينهما.المشتركةالأرضيةمنأدنىحدإيجادوراء

؟اعتقادكفىحدثالذىفما

افهماأهدكانت،مندهشينكانوا،الاجتماعغرفةإلىالفريقاندعاعندما

عاليةومنتجات،ومكافئةمستقرةوظائف،رابحة'أشركة:متطابقةتقريبا

'ا.االمحلىالمجتمععلىإيجابىوتاثير،الجودة
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وسخطلممقاومةرونلملتغييررةقياكيفية

منظورامجموعةلكلقدمفقد،الماضىيمحلمالاكتشافهذاأنومع

يكونبحيثالاخرعنشيئافريقكلتعلملقد،الأخرىالمجموعةعنجديدا

المستقبل0فىإيجابيةأكثرنتائجإلىالتوصلالسهلمن

التأثيرالقائديستطيعلكىللفاية؟مهمةالمشتركةالأرضيةتعدلماذا

أيةعلىالتغلبعليهيجبفإنه،توجههأوشخصأىسلوكعلىبفاعلية

يطلبمالفعلهبالسعادةالشخصهذالدىشعوربخلقمحتملةمقاومة

فكرتاإذإنك.عليهسيطرةأوبالعقلتلاعبعننتحدثلاهناونحن،منه

وأهدافه،أهدافكبينصلةخلقوكيفيةالآخرالشخصأهدافطبيعةفى

بتحققه0الجميحيسعدمشتركاانتصارموقفتخلقفسوف

معصلةإيجادبهايمكنناالتىالبساطةمدىهوالدهشةيثيرومما

مقبلاكنتفإذا،ذلكلفعلاللازمالوقتنستغرقعندماالآخرالشخص

البحثفىالوقتبعضتأخذألن،مبيعاتمكالمةأوشخصيةمقابلةعلى

معلوماتهذهكلوقيمها؟،المعلنةافهاواهد،رفلتهاواستكشاف،الشركةعن

منهاوكثيربها.الإلكترونيةمواقعهاتصديرعلىالشركاتممظمتحرص

صحفية،وتصريحات،للموظفينذاتيةسيرنشرحدإلىالأمرهذايتجاوز

مدوناتهم.علىمحدثةومعلومات

يشاركوننامنمعالبينيةالصلاتهذهلخلقوقتناناخذلاماغالباأنناإلا

هذاأنرغممباشر،بشكلمعهمنتعاملالذينالأشخاصأولئكوهم،حياتنا

يودونوعما،الأسبوعيةإجازاتهمفىفعلوهعماالناسسل.السهولةبالغأمر

وسوفمؤخرا،بقراءتهاقامواالتىالكتبعنأو،القادمةالعطلةفىفعله

عبرمعهمتواصلتاواذ،وأحلامهمافهمأهدبشأنومثيرالافتاشيئاتكتشف

سهولة.أكثرذلكيكونفربما،الإنترنت

درجاتستبمقدارشخصأىمنالاقترابأنا'باكون"كيفينويرى

الواقعفىلكنها،الأمريكيةالبوبثقافةفىاللافتةالظواهرإحدىهى

المعنىنطاقفىتتوسعوعندما،فيهالتأثيرتحاولفيمنللتفكيررائعةطريقة

تكونأنكفالحقيقة،المشتركةوالأهدافوالخبراتالاهتماماتليتضمن

الاخرين،علىتأثيرذوىنصبحولكى،شخصأىمنواحدةدرجةبعدعلى
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355مشتركةأرضيةعلىمتوصلا/قي

تلكعننبحثأنببساطةفعلينا،فعلهمنهمنودمابفعلسعداءلنجعلهم

معهم.نتواصلحتىالدرجة

ألمانيافى2اللتدريبكارنيجى"ديلبمؤسسةالدارسينأحداكتشفوقد

معرفةيودكانالذينالأشخاصلأولئكمباشرةبالكتابةالصريحالمسارأن

التواصللبناءالمؤديةالوحيدةالدرجةتلكتجدأنهو-عنهمالمزيد

رائعة0نتائجافرزقد-والارتباط

للاشخاصإلكترونيةرسائلأكتبأنقررتفقدالحياء،شديدكنتلأننى

للغايةومعروفينمشهورينلأناسعناوينووجدتفبحثت،بهمأهتمالذين

الأعمالبعالمالتحاقهمبدايةوحول،بخلفياتهمتتعلقأسئلةلهمأوجهوبدأت

الشخحمى.المستوىعلىلهمبالنسبةأهميةالأكثرالأشياءهىوما

ا'جوناسالألمانىالرئيسمنصفحتينمنخطائاتلقيتأسبوعينوبعد

لقدآخر.خطاباتلقيت،أسابيعبستةوبعدهاأسئلتى.عنأجابوالذى،راو

منلىصرسلاكانلقدأسئلتى.عنيجيبكانكتابوبهكبيرا،مظروفاكان

المبجل.لاماالدلاىقبل

الناسفإنالجهد،بذلتإذاأنكالشثخص؟هذاتعلمهالذىالدرسما

هنهم-الاقترابتستطيعلاأنكلكيبدوالذينأولئكحتى،الناسكل-

وأهدافهم.،ومحفزاتهم،بقصصهميخبرونكسوف

فايتنج"ألتيميترياضاتاتحادرئيس-''وايت''داناأورد،ليلةذات

هاتفهرقمتويترموقععلىالتغريداتإحدىعلىمصادفة-تشامبيونشيب

بدورهمنشرهأعادواوالذين،متابعمليونونصفمليونمنلأكثرالمباشر

نإ.دقائقبعدالاتصالفىالجماهيروبدأتالبشر،منمعلومغيرعددبين

الرقمذلكلتغييربالشركةيتصلسوفعملائهباسعاداهتماماالأقلالقائد

12.وايت"داناشأنهواهذيكنلمولكنالفور،على

يتلقى12ا'وايتظل،الساعةونصفالساعةعلىيزيدمامدىوعلى

تماما.الأمرأحبواوقدللجمهور،ويتحدثالمكالمات

قيمةخلالهتعلمفقدالكثير.'ادانا'أمنهتعلممحظوظاخطأكانلقد

الظهورفىأسهمتالتىآر""بىشركةتعلمتكماللجمهور،الحديث

www.jadidpdf.com



256
أوسخطمقاومةرونلملتغييرقيارةكيفية

قيمة''توفيردجديدةفرصةإلىالوصولمنتمكنتأنهاللاتحادالإلكترونى

استقبالها''03أرادواوأينماوقتماعليهاالحصوليمكنهمللجمهور

تلقىفىيستخدمهخاضاخالا''وايت'اداناخصصفقد،والآن

الاجتماعىالتواصلقنواتجميععلىمنشوروهوالجمهور.منالاتصالات

مستعدبأنهيعرفهمفإنه،الوقتلهيتوافروعندما،بهالخاصةالإلكترونية

عليه.تنهالالاتصالاتوتبدأ،للحديث

جمهورهيحدثوهوالهاتفعلىقدراقضاهاالتىالتسعينالدقائقإن

فىالسربغالنموفىأساسئاسبباأصبحتوقد،حيلةتكنلمالعالمعبر

يوردهلماطبقاوهذا،العالممستوىعلىفايتنج''"ألتيميترياضةشعبية

شغوفا"وايت''كانلقد'اماشابل''03موقععلىفيرنشتاين'اجريج21

اللحظةمنذالاجتماعىالتواصلمواقعخلالمنبالمعجبينبالاتصال

الإعلاموسائلرفضتعندماجماهيرهقاعدةدعمعلىواعتمد،الأولى

شركةاستأجروعندمافايتنج''0ألتيميت'ااتحادمنافساتتغطيةالكبرى

فايتنج''ا'ألتيميتلبطولةالإلكترونيةالنافذةلتطويررويالتى'اا'ديجيتال

قال،الإلكترونيةالاجتماعىالتواصلوسائلاماستخدعلىاللاعبينوتدريب

فىالسرإن0'اتستطيعونماقدرالناسمعتتواصلواأن''أريدكم:للاعبيه

كاملين.وصراحةبصدق:بالناسالارتباص!فىيكمننجاحه

ومشىالمطاعمأحد''وايت''غادر،الرفاقلأحدالتواصلقوةولإثبات

تغريدةوذكرليلا،والنصفالحاديةالساعةفىوقودمحطةمنبالقرب

مابالموقعكان،دقائقعشرغضونوفىتويتر،موقععلىحسابهخلالمن

ومعجبيه.متابعيهمنشخص001منيقترب

إن'أ:يقولفيرنشتاين'ا"جريجكتب''،وايتدانا21لجهودتحليلهوفى

السابق،فىعليهكانتمماأهميةأكثرالآنتعدوالانفتاح،والقرب،الشفافية

قنواتعلىالانقلابمنالمعجبينالاجتماعىالاتصالوسائلمكنتفقد

مستعدا"وايتا'كانوقدمباشر،بشكلآرائهموتوصيلالتقليديةالاتصال

لصالحالكاذبالتظاهرمتناسيا،الطريقمنتصفعندقابلهمبأنلذلك

''.معجبيهمعالحقيقىالتواصل

www.jadidpdf.com



257مشتركةأرضيةعلىمتوصلالبئلم

لمعرفةرائعةأداةالاجتماعيةالإعلاموسائلفيهتعتبرالذىالوقتوفى

القادةيحتاجماإن،وسيلةمجردالنهايةفىفانهاشخص،أىيحفزما

وفقوالعملالإجابةمنللتيقنالحقيقيةالرغبةهونفوسهمفىتعزيزهإلى

بقصدسواءالفاشلينالمديرينأكثريهملهاالتىالرغبةوهى،المعلومات

المديرين،كبارمنالعديدلدىالمهمشةالرغبةهذهومنقصد،بدونأو

قائلا:4ءلز!!?كتابمؤلف"إيروين"تيمالدكتوريستخلص

أساسالعادةفىموالغرورفإن،القيادةفاعليةأساسموالتواضعأنكما

وأكثرها.عديدةأشكالايأخذوالغرور،ايضانحنوتراجعناقائد،أىتراجع

أساسىمحوربأننىالاعتقاديمززبماالتركيزمحورالذاتجملموبدائية

ذلكعنالناجمالتهميشيكونوعندئذ،الفريقأوالقسمأوالمؤسسةلتطور

يستتبع،غطرسةليصبحالغروريتطوروعندما،حتميةمسألةالآخرينلجهود

أنا،بدونىالعمليمكنهلاالمكان'امذا.والاستحقاقبالجدارةإحساساذلك

الراجعةالتغذيةأيضايتجاهلوقا!لغرورونوالقادة"،خاصةمميزاتأستحق

04دائماالحقيقةإلىيفتقرونفانهمثمومن،قائدلأىمفيدةتكونالتى

المؤلسس،تشوناردأ'ا'يوفونلدىموجودالمنهجلهذامناقضمنهجوهناك

معءكم!كتابومؤلف'''اباتاجونياشركة(ا""ماليندزوجتهمع)لمشاركا

ادأفراتوظف"جونياتابا'ابأنيفخر'ا"يوفونإن.علمكلهعكل5!!++!نكا

قابليناعتبارهميمكن"لاالذينالأشخاصوهم-الاستقلاليةشديدى

المستشارينبعضأخبرهكما-تقليدى'انمطذاتشركةاىفىللتوظيف

يمكنكيفآخر:تحدينشأ،المستقلينموظفيههومعيمرحوبينما،المؤسسيين

ذاتها.الأهدافعلىبالكاملتركزتعاونيةوحدةبناء

للمكاتب.يختارهالذىالتصميميأتىيستخدمهاالتىالأدواتبينومن

بلامفتوحةغرففىيعملونوالجميعالشركةفىخاضامكتبايملكأحدا'لا

توفيرمننفقدهماإن."ماليندا"(و"يوفون"فيهم)بمنفواصلأوأبواب

الأفضلالتواصلمعالتكيفعلىالقدرةمنبكثيرأكبرللتفكيرا'هادى'احيز

''0بالمساواةتتسمالتىالعادلةوالبيئة
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جانيتوريالأدميرال'اشركةفىونفكرأخرىخطوةالأمرفىلنقطعوالآن

+ءكيللى"''ماثيوكتابفىالواردةالخياليةالشركةوهىسيرفيسزا'،

تكلفةوذومتكررشىءهولوظائفهمالموظفينتركإنس!ءصء.صء!!ى!ى

مؤقتين0عمالخلالمنتعملالشركةترىأنالعجيبغيرفمنولذا،عالية

أهمأنالشركةتفترض0معاناتهممواضعأكبرحددأولا:إذن؟العملفما

العاملينبينالاراءتستعرضحينلكنهاالأجر،هوالعاملينهجرةأسباب

وسائلعلىيعتمدونمنهمفالعديد،النقلهووسائللديهمهمأكبرأنترى

الذىفما0الليلأثناءخطرةوكذلكمتقطعةتكونماغالباوهى،العامةالنقل

سيوفرونهمالكن،مكلفةإنها،نقلخدمةيوفرواأن؟فعلهالقادةعلىينبغى

بقاءنسبةتضاعفتوقد،النقلتكلفةمنبكثيرأكبرالعاملينهجرةمن

معنوياتهم0وارتفعت،المرضيةالإجازاتوقلت،بالشركةالموظفين

السببمالد.ذمنأفضلهومايفعلواأنالقادةبإمكانيزاللا،اهذومع

نأوجدواذلكعنتساءلواعندماإنهم؟للشركةالموظفينلمغادرةالحقيقى

وأأحلامترضىلاالوظيفيةوالمراكز،للاحباطمثيرةنهاياتاتذالوظائف

شىءفعليستطيعونلاأنهمالقادةفقررذلد.يعرفوالكل،أحدطموحات

منالاقترابعلىالموظفينتساعدسبلإيجادبامكانهملكن،ذلكحيال

الموظفين:بسؤالقامواولذا،الشركةلصالحعملهمحالأحلامهمتحقيق

أخبروهمالموظفينأن(العجيبغيرمن)وربماوالعجيب؟'اأحلامكهى''ما

وقد-ومؤثرةمهمةمعلوماتالآنالشركةلدىوأصبحت،أحلامهمعن

أحدهناكوكان،أحلامهمتحقيقعلىالموظفينمساعدةفىاستخدموها

فعلاالإسبانيةيتقنآخرموظفكانبينماةالإسبانيةتعلميريدالموظفين

بينهما0الشركةربطتفقدثمومن،لزميلهمعلمايكونأنأراد

عنابتعاذافيهاترىهلولكن؟خياليةالشركةهذهقصةإنبالطبع

الواقع؟

وأصدقائنا،،العملورفاقزملائنا،أحلامعلىالتعرفنحاوللالماذا

أساسيةستكونوكم.المعلوماتتلدوفعالةمؤثرةستكونكم؟العائلةوأفراد
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تحقيقمنتأثيركدائرةفىهمومن،أنتفيهتتمكننهجعلىالمحافظةفى

.وطموحاتأهدافمنفيهترغبونما

ذلك0لمعرفةبسيطةطرقهناك؟حولكمنالناسيحفزماتعوفهل

تربطبسيطةبعمليةتقومأنعليك،والمعلوماتالمعرفةتمتلكأنويمجرد

الآخرين:أهدافوبينتحقيقهافىترغبالتىالنتائجبينفيها

به.الوفاءيمكنكلابشىءتعدلاصادقا.كن.1

الشخصيريدهعمانفسكاسأل.الآخرينموضعفىنفسكضع2.

حقا.الآخر

منه.تريدهلمافعلهمنالآخرالشخصيجنيهاالتىالفوائدفىفكر3.

الآخر0الشخصرغباتوبينالفوائدهذهبينوفق.4

فكرةالشخصهذاإلىينقلإطارفىضعه،بطلبكلهتلقىحين50

الطلب0ذلكمنالآخرهواستفادته

إيجادلكمتيسر،بكمعرفتهموزادتبالآخرينمعرفتكزادتكلما

والتعاونالإبداعأوجهلجميعالتأسيسعليهايتمالتىالمشتركةالأرضية

حمسبالرقمى،العصرهذافىالعملاءمعاتصالعلىفالبقاءالمستقبلى،

اختيروالذى"جروبا'فيرجينشركةعملاق-"برانسون"ريتشاردقول

المديرينمنالكثيريبقى-تأثيراالبريطانيينالأعمالرجالكأكثرمؤخرا

ليلا.يقظينالتنفيذيين

هوالأحيانبعضفىوالفوضوىالحيوىالواقعهذامعالشركاتتكيفمدىإن

الفيسوصفحات،الإلكترونيةالمواقعأنكما،المستقبلفىنجاحهاسيحددما

علىإضافيةأعباءتعدلمأدواتتولترموقععلىوالتفريدات،والمدونات،بوك

إستراتيجيةفىأساسيةتكونأنينبغىبل:الشركاتفىالاتصالاتميزانية

.6الأخرىالتسويقجهودمعبالتضافرتستخدمأنوشبغى،التسويق
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الرقميةإعلامكوسائلتقصرألاهو-ا'برانسون''دطبقا-السرإن

للتواصلمصراعيهاعلىتفتحتهاأنينبغىبل،فحسبالتعاملمهـهمةعلى

والعملاءالشركاتتكونحيثمترابطعالمفىنعيشالآنإنناالمستمر،

هوالارتباطمنالشكلذلكويكونوالمستمر،الدائمالاتصالمنحالعلى

الاستثناء0وليسالقاعدة

الاجتماعيةالإعلاموسائلصعود"إن:يقول"''برانسونكتب

القيامفىالتقليديةوسائلنافىنتشككوجعلناكبرىتحدياتخلققد

"ديفيد!.القمةمنالجهودهذهدعمينبغى،النجاحولتحقيق،بالأعمال

وسائلقنواتإدارةحررا'،أمريكاا'فيرجينلشركةالتنفيذىالرئيسكوش'ا،

فريقويتكون،للشركةالتقليديةالهرميةالقيودمنهذهالاجتماعيةالإعلام

بعضلهممنحتيزيدأوعضوا02منالشركةفىالاجتماعيةالإعلاموسائل

تمافا.الغاربعلىالحبللهمتردثمالعامةالخطوط

موقعىبتوظيفقاما'فيرجين"شركةفىالعاملالرقمىالفريقهذا

الاتصالوهذا،بالشركةالاتصالإستراتيجيةمنكجزءوتويترفيسبوك

ناجحة0تسولقحملةعنهانتجفريدةاتصالبفرصةسمحالمفتوحالرقمى

بكلابتعجالغربىالساحلفىالحيواناتملاجئمنالعديدكانت

لهذهأفضلمنازللتوفيراتخاذهينبغىكانإجراءوثمةالتشيواوا'ا،'ا

وقامت،الحيواناتضدالمنفلمكافحةالأمريكيةالجمعيةتدخلت،الكلاب

فىالمساعدةبالإمكانكانإنوسألتهمأمريكا"''فيرجينبشركةبالاتصال

ووافقت.نيويوركإلىفرانسيسكوسانمنالكلابمنللعديدجوىنقلتوفير

المسافرينلمرافقةطاقمهابأعضاءتطوعتبلالفورعلى"فيرجين'أشركة

الصغار.

جميععبرالقصةلهذه''فيرجين"لشركةالإلكترونىالفريقروجوقد

انتشرت''لقد:بالقول'ا''برانسونلكذويصف،بهاالخاصةالاتصالقنوات

فقد-التقليدىالإعلامإلىالانتباهلفتتوكذلدفيروسىبشكلالقصة

الحيوانضدالمنفلمكافحةالأمريكيةالجمعيةجهودنحوالانتباهلفتت
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القصةاستخدمناذلكوبعد'ا.أتلانتكا'فيرجينشركةجهودوكذلك

''.الإنترنتعبرالمكسيكإلىللرحلاترائعلتسويقكأساس

قدالعملاءمعوالعلاقات،والتسويق،للاعلانالتقليديةالأدوارإن

الرقميين،والمكانالزمانفىالأيامهذهفىالقائددورتغيروكذلك.تغيرت

قدالشركاتلنشاص!الظاهريةالمبادئفإنوالمتكرر،المفتوحالتواصلومع

الإنسانية.العلاقاتفىأساسيةبمبادئواستبدلتواسعنطاقعلىتحطمت

الناسفىوتؤثرالأصدقاءتكسبكيفتعرفتكنلمإذاالعصرهذافى

موقعكعلىالمحافظةفىفقطتعانىلنفإنكوايجابى،صادقنحوعلى

الاحتفاض!فىصعوبةكذلكستواجهبل،المستهلكيحكمهالذىالسوقفى

بموظفيك.

خلفمنبتقاريرهمالأموريحكمونالقادةفيهكانالذىالعهدولىلقد

خلالمنإلابدخولهايسمحلاالتىالعلياالأدوارمكاتبفىموصدةأبواب

القيادةوجدتحيثقطيوجدلمالعهداهذأنوالحقيقة،الخاصةالمصاعد

الاتصالإمكانيةاعتمادومع،واليوم.الآنوليس3691عامفىليس-الفعالة

ولا،وخيمةتكونالموظفينعنالقيادةانفصالعواقبفإن،كأساسالدائم

يعنينا0هوماالعلاقاتقرببل،الكبرىالمعضلةالمادىالاقترابيمفل

منمعقولقدردونمثمرةمنتجةبعلاقةالاحتفاض!يمكنهلاالفردأنمع

لا-الخصوصوجهعلىقائدوأى-العالمفىأحدافان،المادىالحضور

.العلاقاتفىتقاربتحقيقدونالفعالبالتأثيرالاحتفاض!يمكنه

فىتبقىالأولىمهمتكلكن،الأعمالعلىالآنمنفتحالعالمأنصحيح

وستبقىبقيتالأعمالأعظمإن،الأعماللهذهالبشرىالجانبعلىالحفاض!

الأصدقاءكسبفناختصاريمكننا،النهايةوفى،وتفاعليةتبادليةدائما

مشتركةأرضيةعلىوالبقاءالدائمالاتصالنشاص!فىالناسفىوالتأثير

الآخرين.مع
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7.!ع.لى5!فى،ل!*س!*+15ولس!33حمهم5لمثم!+ثهم3ءلملمءهكهكه!(لأأول105ول،

-:ولىلأأس!ع3أ+!؟ول311أطول!حه"ول،لاكله7291).

8.!ه+كاا"ولس!كاىع4*ههول،،0!3!كولملمكللم3ءلمحكه3ء.لأ(هول4هول:*ا5طاه!3

كاعس!ا!لاس!02)40.

09س!،+،،0102ص!ولأ+1،،،55ثمأ3،!ءبر++7//..كللملمثهمالم.!لم/ثمهء4/!ثم

كلكه!ءأءكلمكهلم!5مم!4!س!00،586489175782،013.ث!ول"ا.

015ح!لألأعأ+،!عي!؟!35ل!!+،،يمال!53ءمولول!ولل!مملأأممه4!ل!ولول3،،،*ه

لم*هحلأحلأ3!ثمكه!حىء!ء!لا+.،!عس!؟ولس!لأه*11..9002
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الارتباطأساسيات:1الجزء

القديمةالسيئةاتكعادادفن:1الفصل

01!لاصك!لمدأث!+أ31،ثه!ثا:أث"//!للأأ!لاص!أ31.س!هريح4ولأهص!3!/04!آ"أث!س!3ؤثه!ثا://

"أط!للأأص!!رأ3".س!5ريحول514ص!3ول/ي!!ط"ولإ-ولأس!س!أمم!ول!،ذ03

2.صأقه؟إولح،ي!س!،،!-!رك!هأس!53ص!ولأع4هآ3!عس!كاس!هكاهحه3"ولص!+يح،،،

+كاثمءه!،جل!ول،+يركه؟ولص!53*ص!0102.023.

3.أصأ،،ص!3،1003"3ول!لأولاس!؟!!س!ولأع4س!ا555.5هآ3ص!ي!أ*+3ع،،،310

!!ح،)!+!ولول1102،71،ثه!ط://ول*س!!.كا!س!.س!05ل!لملأ931ي!ه2/أول

هآه؟"اءألاس!ول!الا/3أ3س!!55لا7653639.ول"3.

4.!ولص!أ!33*ه+،،ص!ي!أ*+3ص!!ول!طح4ص!ثا"س!إولول،،،3!!،ح+!ولول!)

11،02.71،؟كا.سس!.س!5إلأل!لما.؟/3!هولص!4أ31/01102/33ول/ي!أص!-3

إ؟.!5.اح!ط

5.ع3ه5ول5أ"ول*ص!؟3أأس!،س.3559ول5"ت.س!ه؟"ولهريحهولول4.

6.حط"!ق!ولس!3،3اطأول!4ح3!ا!!ولء!ا!س!،لأ،،عأ3س!304ص!3ع!س!؟س!5همم!:

31ع3130"!ط+"هك!عص!95س!إول!حص!،،4،+هلم!+حم!ير+كاه!رلملأاول)

010262.سبمولط."309ولهي!ولريحهس!ا!/26/70/0102ص!3ص!3-4-53

ءمس!؟س!ه65-ول-3"309-غ!ه0719.أط31ءا،7513لما7أ"!أا=ص!3ا*-33

هكلاول!،3."ثا!ول!ح

7.س!كل!ا!كلا،،33أعس!43هم3س!!عمم!هه؟س!ح،،،،ولس!ول،30لأ!ولا0102،7.،أعلأ

.كا**ول019س!ه*-440/ول2/3*ص!1/50/010ا!كلا/7س!3313-ا!ص!3-4هم-3

ع!س!كاس!همم!ه-س!هولس!لألأولعأ-15623147216893.

8.*ص!طي!!ول).!إص!ول!1،،،إ!ءك!س!3أعس!93ولك!ص!لأه!س!هم3حاءإ!ولاثا+س!،3

ول،س!ولص!434،هولع!س!؟س!همم!ه،،ط!93003ي!ه3،ولكهس!ثا9002.9،!ه!ثا://

"33093.لأثا!055س!ول/،30؟/+!5/!3أولط4ول*هس!53ولص!309/3ك!/"!!اس!3-

53س!-س!9،3هالأس!س!-هآ3-س!!اااول!-طأص!،3-3س!أي!ةس!4؟-،+لثاول+-108641.

09،،ي!ع!لأههكلاص!مم!333عص!13طهـ4س!يم3"!طح3أص!أا"قحول4ص!3،،،هلمكا!ل!كا!

حألمحطأع+)!ولول+!7002،81،س.س!ول!!4!.س!هي!هريح*!ءس!أ"ال!س!ول

ولس!*3/؟ول13ولص!30،3/33لأ.ط،ول!؟أ4-8؟2؟!ح!43-60؟4-914يم؟5+-

53ص!43س!736833.

/05كاكا!كا!علملمكأ5!،علمكطلم.كا!،!إ!؟س!3!؟.سإس!"333هس!14.!3س!ه.ول

011ص!)،،ص!33مم!س!!)3ولهول9إةص!ل!ا!35هم33"ولص!+يحهحإ!س!ا"قحمه

!ول!؟ه،،!هألملمكا!.لم!،ع?بم)!15؟(،،ولحلأإول)8002.9،ثه!ط://

59ا"اأس!!!أاس!مم!ص!03؟15!3.س!ولول.س!/،9/070/800230ز/ص!33ص!ز-!س!كا3هول-

!5159!ال!س!3-هم-3س!!+هس!"ول3س!أ"قس!إ!-هيم؟ه!ول!.

21.عاط1ا9!3ولس!،لأس!5كطيرلمك!أكطلم+ألمأ5!،(ح04!935153ق!ول3:ك!ا!ااس!س!

س!4!3+،3002).
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31.،،!5طه3:ااي!ه40ه*515!أ13،،،،3يي،!هحهأ؟س!3491،113،.س

أأيه!ص!.حأ"لد51ثح!!ثح/ص!عةأولأ+!/ص!ص!ا0/ص!.1719و107747-00.3.اثطاأ.

.14أك!+ص!؟اأص!!اأ،وله+ص!"ك!ص!ااح!"43لمر"كل?!ه،"ءلمولحمرهحكل.ح!

"ح3!+ءلمء!لم(ول!3عول!3أح3ح5:أ!ثه!أأول3عص!3ك!ك!،)6002.

51.،،ك!.!.ااحص!ك!"ص!+هول،،،كلنم!لمألم+!،كا،ءط!ط:ص!//ول.كثاأك!أ9ص!4أ!.كثا!53أن!ا/

ك!.!-.-س!ااص!3"ص!+هول.

الجيدةايأمورعلىكد:2الفصل

اا+أصك!د!رأ3"،ولاا:اا"//أولع!رأ3".حهول4ول5أ"!أهاا"ل!هول!أ-ااك!طأ--ع

؟ا330ها-ول!!لا!!!ص!ا"ص!؟ول-4!أحأ!)58477151."أاثح.

"3!!+،حكلف!"ء!!كل3لمأص!كه!ولأص!"3ولحوله!9لأولول!4!ىأعولاحأحح!اها،

0102.

احأولهيم4!عول!ولأول!4ش!،مة،ول!ص!،34!ولعص!ك!4.،!لملم?!لملمنحع?!حمرء

+4ءكا!!3!لمكثاص!سه3ك!3:صأص!اأفى،3!،*هو)310002.

!نحمم!!!كه!ص!ول،+!ول!كلء30!،?-7!+ممرءحمز،(!54،له4"!ولأ34،ولأ:

2وله4ص!+ول!،2002).

ا!ول9ااا!كه!04ص!ثح!33،وله!"3لمءولكاهمءححمره!حمز،ممرو)0186(:أ"لأ

.+ول!ص!!

:بعنوانالذىمقالهفىا'إيمرسونوالدو'أرالفمنمقتبسالسطرهذا

،،هك!ا"ص!ص!.،53اا"ص!،عص!"أ3كه!،أولول+!3!ءكل!ءلمء7،لم+!!لا(أول+أد*ص!7

33!!ممهحيلح!ع!حا3"3!ولولا!)1002منالاقلعلىأومنسوبوهو

'أ.جوتهفونفولفجانج"يوهانالألمانىوالشاعرالمسرحياتكاتبوحى

!4اولعص!او3،،ه!قىءحئمكا!!ممر"لم،لث!3،،ء!لمء!قىء!"لمء3!ء

(+؟هص!مم!هول،*لى:أكه!اولأص!1102)،64-54.

.1102ويناير0102نوفمبربينالفترةفىالكاتبمعمقابلةفى

الحقيقيةالرغباتمعتواصل3:الفصل

هلىااك!س!حه!أول"3ا"أ*ص!93!ولأ+هلأ؟؟ص!ولص!ح!حص!"ولأكه!33،،ول،99اص!،ك!

*ص!*حص!53،،،،3يي،!!لىلم+!ولولا4و2002.

.1102فبرايرا4يومفىالكاتبمعمقابلةفى

ن!ااص!كله4*وله+ه3،ا"أثح،اا+،ص!ول!!!ص!ولص!ولص!7أ"!اوله:"ول551،لأ،*

ص!+أ"113ص!ول!ول"،33لم!يكلبم+!لما3؟س!ع.11027،أ.شش*.س!س!أحلد51

"أثحص!ول/"!أ!)51+!أحاص!/00،5654402،9958،0.ايلأهاا.

7أاس!!طح3ااص!س!3ع3ول!74أاس!!ااص!ول!،!م،،ص!اا+اهولس!ولص!40ا،،،ييبملم!

لم+علاع؟س!ع.1102.7
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أول3طأ7،+،س!طولكا!كاس!ولس!ولأ،كااس!3ه.ول،،

كاه!+3اطداولس!دس!53،،س!س!د،3+ءلمر!+لمح!+.+ءثهملمر+ءه.براء"ء!*س!س

35طد:.كلا.كلا*5+هول،5291).

ه+،44!ولولكاس!ول،أح!لملم.+!لم"ءءكالمءكام3ط3أ11س!:*س!ا03ول!ول3أولس!33،

.(4002

ط+،س!040س!داس!42،ولأء3?7+هحلم+ه...ه+لم7ء3كل!لم+ءحء!+ء"حءلمره

!.ئ37ء(صأهول04ول:+كاه!4"دحس!8991،33).

ولول!ولكاس!،ح!.لملم.!+"لمءءكاءلم.،ا+س!4س!3س!أ93أ،5ول!دكاس!13أ!ا،ث!لأدس!3أ3س!4

ي"أ*9أول+س!33أهول.

كاه3أ34ولكالأا،دس!"3ء+ء7ءكالمرء3لملمه"حءء!+سس!*طده3:أولىهول

س!دكاما34س!عح.33.)0102

.هذامادةأجلمنالسابقينالرئاسيةالخطبكتابأحدلسانعلىوردكما

.الكتاب

دالمانطباعلتركطرقست:2الجزء

الآخرينباهتماماتاهتم:1الفصل

ولح!ولأس!3أع9أأهولولهس!ط،هثح،ولس!ولولوله!كا**س!حلاهم4ولكاا044!:،،طل

ولس!ثحكاأ53ا"5!،كاه3!كاأول،،،؟لأصأ5د4!هسول،*س!*3"كاس!4؟طل؟س!،لأ

عس!؟ثحس!53*808.103

طل93س!س!اكاأكأ'كالال3ه،3،س!3كاس!س!س!س!ولكاحكالأا4أث!3دس!س!35ط4ول!؟ول3أولس!33

أكاس!ولأ3س!!33ءله!-ءلم"يماإءي!كا!ول3+.33ءطد(عكالأاطكاه!س!،طدك!:ولهثحس!*ه+،

كايعطس!،أول!،9002)،5معث!،أ3!كا+4س!ولكااع9!"كا3أول!.

كما'اسوليفانآندرو'اوالسابقينالرئاسيةالخطبكتابأحدبينمحادثةمن

المؤلف.يرويها

3هدثحطلولس!ف!س!س!،3*؟س!3أأس!:.سكاورولس!أ3س!س!.س!هول.

نفسه.السابقالمصدر

س!ورولطلأولس!س!3،س!كا!طهه؟س!،س!!كا!.س.طهه؟س!س!كا!س!هس!!كا!!ول/3

1/س!س!أول-س!طم.12356685446315

س!!س!س!ولكاط،!33ء4-ء!مالمحي!كا!لمر3.+33ء.

نفسه.السابقالمصدر

3"كل!أ،لا؟ولول،،2كاوس!كاى،3ولكاهس!44هكلاولولس!هول،دس!ولأ*+،،،،3ء"كاه!

لما!ولطل،0102،53،.س؟دهمس!!.س!02!وله5080/01/-عس!ولأ،6أ/

مه511*س!د3-03س!كاأا-ثحس!4كاأ-!كادطس!"أول!-هولاأولس!-س!5ثحثحولولألأ،-

5.

6.

7.

8.

09

015

11
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هم؟عس!3-*هولول!-س!كل!ولس!9س!عولس!يلا3-؟س!3،-ع؟ول!4ح-4*5ولس!ول.!فى01

015لأولل!5،ولأ+!ولأك!،،س!3كلهـ*3كل!حءول!ث!ح،،،س!5+لةر*؟حع،25

1102وءأ!!إءلمءلمرهوللمفىلما؟(،)!ه.*زلاول!ه.ولأ+ءول025!حه11/

أ!ول!ث!5-ء-ع!35ءول-س!3س!5.

ابتسم:2الفصل

،،حهاول4ول5هولصأول!4أ!ول3س!3ءول!حس!ول3كل!ءس!؟34هولس!اا+أ؟ل!أ03،،

،!ه!حلأاولل!71.،9002ول،ااس!//:4أ،أ.وله5.!ول5ه+/9002!حك!/ي!ح

93!5س!/71/70ول/55ول.اولء4أول!.اا5*ء.

ول!صأ،،4!ولأءول!ولولهس!اا،ال!هوله:ح،أ+ا؟ول!أ3،5أ3،*س!7،ا!ك!9ولا،

ولل!لأا9991،02،.*!!اولاد.ح5د!ح1/2173/110ولء4أول!-ولول!-

ول5هول-؟ولداأح3-3أس!.*!3د*.

5،أ+3ءوله،!ع!ول،س!3اا+،،عأ4همولء5!محول33دث!ولس!،119-5

ك!35ح!+ح،ولحهولث!أدءع5ولأ3،7ح99!م3+ه*ممة4*س!*33ح+أححو

ولكلهـلا!ث!،6002،1،*.3حأ93ءث!ولح*!.ح5!ح119ء0115

،،503أءا!3اولحث!،53أحولءح،حة4ح+5،ل!515،!،،ولك!حدهعحة

حأول54ث!3أه،ولحطل!س!5002،ول(ط:س!//5.دهكللأأس!!.ا؟ولدللاس!أحأولأءهل!ه

ممة5ااأ3حث!/ح؟3/ح؟ث!2-52دحع-5+حول.ءس!4

،،ح+اأأحح،أ،*أول!ول،،ولكلهـ،ح!محكلهـحةح4ءحلأول5حمهث!ولأ،س!5!حأ،ولث!،ثط

***.ء!ح4.ح5!حاول4ح*.ءداا؟ول40ولاح-حولث!محةد!!ح!=ع50س!4ولعحث!/

،ححاا،*اا1ح،ولأول!.!ث!دس!ح+ك!+02--024س!ح+ك!+2=صأ-084.

،،س!ااممةاأح!أ،وللأ3أول!حعكلهـ!فول!،،ه3ول؟ول+ح،.*لا5؟دولولس!.

حه*!حس!،!اا؟ه-=3!ا!3لر8ث!3ول.

ياه3،،،!ث!ةثلا+،،،س!كالا57ء.س!كاللاياهلا.س6!5-؟"!كأ!*،يلألأ6ثحس!43.؟ا

،+،،س!"،ر*+!ااحولأ4حاا،3أولاححة4حاا،0عاايلاولث!:اا*ولح!40لأ

ح!!لا!ول!صأأصأث!س!،،،ه*أكل!ع!ولكل!اكاهحس!!4عهم!ث!ولأولس!33لأ4!حث!عح

!51!)و!كاه!ع!4!ولث!أولح3ث!3س!اا3،100ءح،س!؟ولحع2002،03،ول"ا://

11؟3*كل!."ثط.س!4س!عءللااا13ح/3213.ثطااا.

أ*ااحاهكلهـث!!.حثوط،3أءلةث!حة4ول!ل!ح3+.3كاهحا،ع،،503أ!ا*حكاولهث!كل!ع

ولء4+?!أولس!ث!7،3،،ء!ي!ى8002،.سس!!4ح.ه/!ع3ع4ءولامملأ'"/ح

ثوي5فط!،ث!3حا*همكل5/8ثوي،3فكل!3اكاهمعس!80ولأس!4اث"ا.

..نفسهالسابقالمصدر

،،وله*ولول!لأك!ول!أاث!مم!ح3س!ولأك!3س!+!لأ!؟،،؟وله،ول.05ول،ااولأ://

أءثح!ا.؟ء.كللأأهحهللأ،'0ح/4أءثحا3،1أكلاح+ر3أ!ثحاهـث!حعلأ!4ثطاا

،ف!(ه،!ك!،ول،*،*س!عس!ولأ*+حولث!ااس!عءس!:لأدء!+*+!ولأ،حححاوله4

ولأ*أث!ول!ث!س!ول،،،3أكهء!برر+ءكلثهمهح"حممةول.110216،.س

15

12.
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ءم3(ح95*ء.لأولحهول5239371/،،ءس!أ،وله-ولحه9ع53،ءس!-ك!،س!،س!س!33؟-س!-

ط"!9لأ-ك!طس!ول-،ولأي!س!ولأ3!-أ،-حهلهاا4-ك!أول-؟لها3أولس!3ثا.

ول30اءولأ4عأح34!،عسكرحالم/اعهحكلييكالملم!*(حأ3؟*!!4س!،طلاأ:ولأ+

عس!2.333)000.

!طح3!35!ول!،،،ص!ول5أ(هول3(!ء!أ3ولء(حس!،،،لألها*+!0102،3،

ك!س0ح!ط3؟35!كلة.ح5ولس!*5،أ5ول3-(ء-!-4أ3ول!أحس!.

*أ34هولحهولهول3،.سك!أ034ولحه!حهولثا.53وك!أ؟3/3،أ7421

ء-3أولاس!-ح33،0-ولأط،5!ول-،لها؟-!أ7س!ثا.

الأسعاهاستخدامقوة3:الفصل

س!ولس!ول،طحول3لأص!ط+،،س!س!ولهأع3،ح!وله*كلة(س!+س!،ولأول!4

؟لهاعاأ3طأول!3س!ول3،!أ5ول،،،ممر30كر*ع!لمع33ييع.33س!"،س!؟ولس!323،

9002،.سا*أ،!ص!ثا.حهولس!م!،ولءص!3/هم5الة-ء5م"-أهولص!ص!332-

39002"س!0،3.922362،0.32.+

،،ولهك!لهاولحط!5!15!!ص!33ول؟ل!ص!؟ح3ءس!3رول4لأ:ص!ولص!ول+!هول4

ط!أولص!ط+هأعس!ولص!3ول!وله*،،،+!ع!!ول.س.،؟94؟ءولهح

ص!0339ول!اأ!ولولةحص!/ط5ك!-لها*حطير04-؟51!!س!33-ولمم!!س!-حء3ص!-3ألها4لأ-

س!عس!-+4ولول5ول4-ءمم!!-ط،ص!-159ولس!س!3-ك!5*حة.

441ء3؟س!!حمم!لأس!ط(ءس!،3س.3!44اس!؟حءامم!س!ط،!.عص!حهراول91-

44ء3اس!؟!حمم!3ه،؟كلي!!.

11.02أبريل18فىا'مونسون'اديفمعمقابلةمن

3!44اص!؟ءحمم!لأص!ط،!س!،3س.4413ء؟س!ءحمم!اص!ط،ءس!.عح5ول91-

44!3ا؟ص!!حمم!0،3؟كلي!ء.

ط"ا!ولا!*4هعس!،+ص!3ه،ولممرع3كاعلملمء+لمهكاحء.لمكريي.3!(0،30ول:

ص!*!لأ3.ول400.30!81)76.

ص!!ء*3ط!اس!الها،41س!ط+،،،!ل!مهص!؟ولص!،+س!ول!ولأ3س!ول!*،،،3

وليلم!لمكرألململمالمعلم3+ءلم3ءعلملمكاهلمءكلييلمح،لمرولأي!ء،ط!أ3.سص!3.4

حهول/112/17002س!طأ/+!همعولس!؟ولس!س!!ولأ3س!،+ءول.3

*أحط15!3ح!،+،،+طص!س!*؟3ط!،(ص!ع3ع5حلما3،س!ولك!أس!ع3!ع!ولأ3،،،

كه!،ث!عكالأءول.0102.24

ول5!ص!3؟مم!+س!،،،،+ص!"لماس!3،هم3عأ333هول،،،يلمح5!?.كاكا+-3ييع3لم

لأ!ول0102،92،ط!ط:ا؟//5!!.3أ،وللماولس!!.حه؟ص!وللم*س!50/0102-س!ط(/

طحولص!5عهك!4أ3م33ص!4-وله3ح.أ3ط.اي

وهو0كيو"دى.0'اجيهو'افاين''هواردالدكتورمنبتصريحهناالواردةالمعلومات

'افاينا'0الدكتوريعالجهكانالمخبسرطانمريض

13.

14.

15.

15
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تتحدثمماكثراستمع:4الفصل

،،3"5،+،،!3ءس!س!ه+ء711ول3أح،.*34ءس!حه+ء1|،ولول3أح.حهريح

؟ول!3"5.+

نفسه0السابقالمصدر

س!ث!فى3سولس!3،،،ولس!3س!!ولس!ا3!س!3"3+س!س!4س!140هوله3ول؟ول+س!،،،

يي3ك!عهد"ول4ه)ول،2وللا|9002،22،.كالحال!أأولس!3هاولأولس!.ح505"ل!للالا

ح5!حس!ح/"ول5اور-يحولأ3"3ح/ث!فى3-س!س!3/ي!ءأح|س!7042276.س!حس!.

،،س!9ول!أء3+!ث!5لأه!ولس!3حأ"!ول3:س!"+ولا9ي!هححةس!5مألأ!ولأولس!31،،،

03حأء|7ح4أ!5+لاحةطه!"://03حأء|،ولس!4أأء40.لاءحهأريحول4حكر.

9ط9؟=734س!/367491.

نفسه.السابقالمصدر

س!اأيمهولع4!أولحةولء4ولول*مةش!!س!4!*ثح،س!!ه.ءكار3علملململمكائ!هحلأه/ه

4+ه!ءعك!علم*حكحه3مم!3:لأاأ"أح،3!،*ه)931،0002.

كلعولحأولأ3وله+4|ءولأ!أ53!أهكلر5لم+لم!م!+ءد!+ء."بمعء+ءلمر!+لم

كلهع!علم،ولولحة3حق"9.

3ط3ء!لح!س!3!ةأولء4،،،3هأحاء013أ"!اهولك!3!ولأ*هأولى.3.،3وللا4

لا!33،،،ء!مدء+.لم!5+ده!لملمحلا2ح6002،32،.**ء3"أول!أ5ول309".

حه9*ريع-4/ييحه"ولس!أ+ء/أولحا2/س!22/606/00!ول/06220600!367.

ولطا.

926

05

6.

7.

8.

نفسه.السابقالمصدر

2ولأأ"ل!51ولء4ال!أ"ح؟!3ا|ت!أ،"ه+علمرهممهء+3ك!لم/هييإممهالملمىهلم

(5|994ء+حه،ث!2:ولح3ح11،!879).

ع3ولهحة*س!أ+ح"ولأأ*"أح"أ.53"أولءأ،*حاح"3"حءممهح"

ه"3+س!3ءحء"!ساحس!،ط"س!3ز؟ولس!"حمم!3ءح3014حأ!ولولحةهثيولهول3هم3

س!339ه|!ول33ءحهول3.

.0003بمبلغيقدرالتأخيرعنتعويضا"كارول'اد"يونايتد'اشركةقدمتلقد

موسيقية0خيريةمؤسسةلصالحبهاتبرعوقددولار،

الآخرر!تهمالتىالأمورناقش:5الفصل

س!اأهيمولعلأ4ءول!ه4!ةخ*مة،ل!!،4!لة+حس!!ه.3ءكارعلملململمهكائ!حلأه/ه

4+ه!ءعك!ءلم*حكحه3مم!3:|أ"ألأ،ح3!،*ه،)948.0002

525.ص،نفسهالسابقالمصدر

ول!"+53"س!!!15؟3س!ا!3ءأ3"ء7أولههم3س!ط33س!محولس!3س!5

51"أح!5ح3ح3ءا3*؟حها!+هول3!7"ح5002،12،

09

015

!01

12

www.jadidpdf.com



027

شىلحولم

وللماهم4"س!عس!:!ياط://04ح-*س!؟15!3.حهراول12/30/5002؟ء

س!لماكاس!3س!س!لما3(ثهس!عولس!ا15،ءول3"أ79ء!كا!ثس!س!،ول1؟طهـ3هلما(

!كايلاكا!س!ولس!(ول7هعس!،+ولءس!ول0،3ثس!33.

كاياس!كاأ3اكايلاهعولا،،،ص!3س!+س!3130هعكلاول!؟طهـهلما(أول+ولس!ولحس!،،،

س!هول3س!ع!،كاهاولطهـ!س!كاأولا5!)،ولأالأ0102،7،*6*.

حهول3حع!،كاأه!كا!س!،ول.حهراول170/0102س!3س!+5ولس!-أ3-*عهول!؟كاى(لماه-

أ33ولس!ولحس!.ثلاولطا.

.1102ينايرفىالكاتبمعمقابلةفى

7"ح،أ،اس!15!ولظء7،،3ولحس!3همح"،س!7،،،333*أاح*أ!3هم

3ح9أ،كاكلههول؟(ها)!،كايلا3ح"1102،8،.*6*أحم!أ،3!كا!ح.حهراول

؟15!عءح"أ3س!3/؟ل!ولأول!-3س!33س!-5يم"،ح-ثس!3!.

هذامادةأجلمنالسابقينالرئاسيةالخطبكتابأحدلسانعلىوردكما

.الكتاب

ثرفىس!3،لأكاا!للأ؟هك!:ك!57،،!ولأكا!3،،ولكاس!+حه4س!ااطهـاكللأاه

كا!ح؟س!5هطعقس!ول43،،،3يمك!!هد"ول4ه)ول،!+لعلاولكا0102،42،!يا"://

س!،"حول551.لأ!،أولس!3103أولس!.ح05،ل!اول0س!3/1*3/(س!ح-"4ول*-4؟ح/"،-س!

؟ح*/أ+4حاس!9789996.س!حس!.

هأ،اس!74،،ظ!ولولس!3س!3همس!"،س!33.7،،

حالىافضلفىوهمالآخريناترك6:الفصل

0102عامىبينالفترةفىالدورةمدارعلىالكاتبمعالمقابلاتمنسلسلةفى

خلالمنوخدماتهالثاقبة"سكانلون"ستيفآراءعلىالحصوليمكن11.02و

الإلكترونينلموقعينا:أوللأ.حما*ا4!ولأ4"ح9ولأ!اوله.حوله4ول04***

س!ع41أول4ولطمة95س!.ء5ول.

حهع14أولس!لأ*ول4،،،ع4ول3+4أ571ول4لأأ3،43*س!*3س!ولأول!،،،!!ح،

ولا5002،6139،ول"،ا:/ول/س!*3.؟؟ح.ح05ل!لملا2ط/لأس!علما95س!/5248144.

س!3.

.0102ديسمبر28يومفىالكاتبمعمقابلةفى

43!أ4!ع5طه3،،،+أ!"-عأ3ح*،4أ5ول،،،!*لمل!ه3ح!3أ3يمكا!لم

س!93أس!؟ولس!9002،513،.*6*ول؟لاثأس!3.ح5ث51/90/90021/

95أولأ51410؟3هه!3.ث!س!ا؟-2محةعس!خ!95أولأهول.

نفسه.السابقالمصدر

عء"حف!4*وله+ه3"،أول،،،س!ول4!4ولس!ولاس!3أ،4هول:،ول551،لأ!ي+س!

أ،3اا74عس!ول3،،،5يم،!ع+4+؟س!1102.6،.*6*أثأس!.ءثأ،/اثه/س!

5.

6.

7.

8.
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أ+كاهـلأاهأ"كالأ'اص!0/س!.00.6544502.9958.ايلأ!ث!.

عليهاوالحفاظالآخرينئقةكسبكيفية3:الجزء

الجدالىتجنب:1الفصل

لأححه*4"'كاك!كاطأك!اس!كاه!حاول،ولول!?3ي!+ء3??ء3!?لم

أكهء3!+ءي!كهلملتاس!وله3:مم!3س!س!أولس!33س!ول،أس!)7002،.4847.46.

؟يحل!،،ايلاس!4!حأث!س!س!مأ"'كا!لأولأيأس!م،،،طحكاهكهءيهم+اولهس!"'أ

لأكاي0102،13،ط!ث!:؟//ول3"'اس!33.ا"ثحس!3هولاأولس!.ح05"ل!للأأول؟لاه3"'أس!/33

ول4"'أ3ث!3-س!"حاكاثلا،كالأ'/د*هس!33حكلأاهس!/3أ+ةحاس!7311417.س!حس!.

عأيأولأكا!هول،3!!،،اث!س!س!ملتاكا!!3!كا!"ولهس!هم43"'س!ولول!ولأحكاي"ط

،،،س!حكا!لمل!ء*هحلأح!لم3،كهءيهمإ3س!!لأال!أ01029

،كااوليأ،،ولأأ+3*هه*343،،،إ3،ءيهم3كا!س!"ءس!س!8002.913،.س

"أولس!.حه"ريحأثحس!لتا/ه3ا+كالةأحا/س!00،9494281،9958،0.ثلاطا0

ثحأ+،،س!3ه+9حأ3:أوليأ2حكا!أ15كااوليأكاة3أكايا،،لم*هحلأح!لم3أ3لمكهءيهم

ل!+كاما!ة1102،3،ط!ث!:"//ءهحا3.!أ*ولس!3ح،ه"ريحس!3/9هس!مح"'س!3/س!

ولأس!أءه"3حه!ء/93ا4/س!لمأولا2أحكا!أ5كااولاكاة3الأاولال!.اثلاث!.ثهـس!4

"إيسترآراءإلىالوصوليمكن1102.مارس25يومفىالكاتبةمعمقابلةفى

.حولأ"!إلأكا.س.ثحهح:الإ"لكترونىلموقعاخلالمنتهاوخدماالثاقبةجيليز"

".مخطئانت21:أبداتقللا:2الفصل

س!!س!9؟لةكايطا5كاكل!،،،ول31أمم!ءاول!ولأ3رثم3"هم3!!دك!!4:+لتاه5"

3س!لأاه!ط"يأ!*ا!،،،س!"ولء3ه!لمكهء"3ث!5!لةول.1102،14//:ط!ث!

.كلالتاكلاهعكا!س!3.حه2/ثح110ه/41/3ول/+-ولط!-5هء3"ولح"3-ءهأأولهول3-

!ه!ولهحكاأرأ330-4حح9طء-ثحءطا5ءول.ثلاث!ا0

أ*43هيحس!!حهه"'3،ث!ط!:.س//التا43هولحهولهول3.!30

لأاحرثهلأ/63-ثهمحولا14ولح33/هرأ4"ح3.

إيستر21آراءإلىالوصوليمكن1102.مارس25يومفىالكاتبةمعمقابلةفى

.حت"س!الأء.***ثحهح:الإلكتروتىالموقعخلالمنوخدماتهاالثاقبةجيليز'ا

عحولء133س!اهاولأ،33ء+،،س!ث!"أ"ولاهلأ!ولوله،،؟4!لأ!ىء*يرلمء4643

-973674ول(ق!102،1)0،.س!مما،ءول.حز/س!ولءولر+هئاءوله

لأ72"'/8464ار5/9لا744646ء.اول"!.

ل!.أ!ا!4ءولس!ول،ث!3ء*،ع،ولء5133س!إهإولأ3:ول*!+ثحاس!3،ولءثح،،
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يي3،ء!س!حس!؟ثحس!ع0002،52،س.،أثحس!0ح5أ،ريه!ثحس!/ثحء!لك!أولس!/

أك!9.0/!اح00873899.171ايلاث!

الجدليقبللاوبشكلبسرعةبالأخطاهاعترف3:الفصل

،،ولس!4أحا!ولس!93أح3مهأسأ!ولأثطط!7،7أ،!*هاءولعس!ث!"ءس!*3أ+س!حس!،

.***ص!*س!ط،!.53/3!اريه!هأثح!ولأثطط!س!4أحا!..يلاط

ولطأس!3ولولحلأدلاحمم!3،،،حولك!ممر9ص!ي!3:أ+!ص!3ه*340ح5ولا4سأ30ص!

ولك!4ه33ص!3،ولص!ثح،*س!ص!043"3*هط3حولأس!+8حأولص!!ل!*مهأء!ول33،،،

!"5يمى*!ك!ول.ىكاك!يمهمم!ولى3ءلملم!ص!حص!؟ثحص!9002،23.

نفسه.السابقالمصدر

ف!34!طحي!ه*38،0أثحطأ،،،+،س!8،!!!ص!ولص!ولص!3أ"!ا8،0:"ول551لا،*

ص!+أ"3ااعص!ي!!ول،،،3لمءيهم-+ء+؟س!1102.73،.ص!ولأ".سريه!هح

أ"ثحأ"!8،/ص!أي!!لدأهس!ا0/ص!،00.5654402.9958.ايلاط.

ث!فىح3+،+3!،،ل!أثحل!5لال!ح،ول84،!هك!!ا!،!!ءولحءا93ي!ه3ولم!8،

هطأمص!ص!33!7،ولهسأ**ص!3!ص!حص!؟ثحص!0102.923،ولهسأ**ص!73.س

3*ص!8،10ء.حريه!ة10/102ؤ/2ز/9أل!حلاهس!ولءس!-ص!-04-اءص!3-ء!ء-ءاء!

93ي!ه3ثح-ولص!هيمط"س!لا-ص!03!

لطيفةبطريقةابدا:4الفصل

ولطهل!.حاص!*ممر!ول،اء"2/3ءلم?لموللمءكملمكا/ل!ءسرلمه"ك!3??سرفي

3!ولط"31ص!:ط+ه3ءثح*اص!3ه،ول1)0601.501،999

3ء!أ34ص!8،ءط.3ء"3ىءللأءكه43كالملمهء!ىء"ح*ص!*(ه3:مم!83،ىأ8،0

34س!3ءولحس!33.3.)0102

3أءاص!33،مم!ه!..!ى.لمرسره!لمء53ءح?.ى.ءى?.لمءول!ءلمءللأ.3!سرءلم

ول*ص!ه3مم!3:ح،لأول!ص!هول،8791)،62.

3ص!ولءط!3ء"3+ءللأءكه43ك!لملمه.ء!ىء"ح

أ*43هثحح5هسول3،س.*أ043ثححهس80،ك!.هع*!أ3؟أ"844/23-

أ-4ه8،-"-اأمم!ص!-ط""ء-ثحولء-أ-ولول3،.

ك!+لهةوللأ!3ص!عس!؟ل!اط،،،!ولأا4أول!ء!ول3أولص!33أولط"ص!،+ط!لأد!ه3ول،

ك!س!،لاثحهوله،،+ىلمكلء3ىء3ييأءلم33ءولطح1102.61،.سص!كل!ولص!9.ساص!ولص!ع

حريه!هي!ءأاح/ص!692912.

نفسه.السابقالمصدر

جريت"ذابازل"سانتإلىمنسويةالعبارة

لاء3ولس!3ح؟للاط،،،!ولأ41أول!ء!ول3أولص!3ك!.
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بالفةالآخرينمعتواصل:5الفصل

رر"هلا.حاس!*ممرءول،اع+2لم8ءلموللمعكا!ملمعلم3لم7ءل!لمه"3كاعلمءعل!في

(ث!3ء:س!"331ءيه،+اس!*3،وله.)8991

لا30ث!!س!+5+ولء4س!+34حطءأمةس!،عكليهم!5لمل!!لم!كا(!0310ول:++ءعء4

ول!3س!مأ333حط551س!ع!102.33)59،0.

شح!أح3وولء!ه*!ط+"س!3*هولاولاآهحأحلا،ح!أهأءحأه،ول"ع+ءلما3؟س!

1102.4،كله!ث!:.س//س!ث!أ؟3ع5!ولء.حهطأ!اولس!3وله*اكا!ا.

الفخرعنتخل6:الفصل

لأ!ولطهـ31،طءعول+أك!،،3!ولألأء*طهـس!عح411ز1،3،طي!ه*،،؟"

عه؟عء3.س!!لأه،*؟ثه!س!53س!ع0102،8،كله!ث!:ط//ها!3.هآ؟عء!.حه!اول

لمأ!ولءل!اءثلأ10231/ه11أ!/3/80-!ولأ-لأء*ءس!4!عأأ-أأ-0113-ث!+ه*-أ

احاه!ول!كا4أولءولولء4ولس!ول!عء+س!،4س!43.،ء!علملمكالملمفه!ههح!!لمه

لهرياءع5لم3!لمس*س!ه3طع:ا؟"أصأس!،!*ه،ثهي0002)و545.

كةث!حف!4*ولهي!ه3أول،،لأ،س!ث!+،ولء!ءس!ولس!ولأءاس!3ولهأأطهـ:اههولأ،*

س!+31111ي"؟"ءس!ع3،،،3يهم،!ع+ءلما3؟س!1102،7،.سأأولس!.حه!اول

أزز،ءه/ءثه!هي!ءمم!أس!اس!/00،5654402،9958،0.ث!ثطا.

بتعاطفبالآخريناهتم:7الفصل

ك!س!ءعا4*أس!ع؟ولس!!ع،!ك!لملم.!يأ"53كا"!ول5لم!عكلهعلم(ل!!ولاس!*4004

اح!ا،لا*:!س!حأولأس!س!+اءا،13.9،3691).

النبيلةالدوافعخاطب8:الفصل

ررطهله،س!!4ءولأس!حمهملململمءلمكاءع+(ث!3ء31ا:ءا5"+3!ياء*3،وله

.81،(1002

لألا؟وللا5،حأي!ءي"،س!ث!+،!ول3زس!ول33هم،لأه!أولء،حلأا+،،أ!أ!اءأاءلأهوللأه!

(؟ا5)!،.***أءث!4أ!ء،1عالأه!ا.لأأس!ه2/ثه!1110/طس!-؟ول3أولس!33-5م

،حلأاطولءأ.+ولعا39أول!4*أث!أ9عأ!لأ0133ول

لرحلتلرفيقااختر:9الفصل

أورولءلاعس!محاهاولأ3،،!ولف!اءول،حهولهول،طأس!أ3؟!3حهمكلل!هأصأس!33،،،،
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!*،ول*لأهص!؟ولص!0102،513،ولث!:ول//ك!43ط!ص!اس!4س!.9؟ولااس!4ء3أ05

4/!53أ93*/لأءا02/؟ص!1/110/1"/5-"ولأك!ءول-!ولس!ه"هث"-ول-ص!3؟4مأس!-

همولها-3أ!س!لأ.

نفسه.السابقا!لصدر

نفسه.السابقا!لصدر

!60!*ه*ول،،،"ولاس!،ك!55!اص!ه+"3ه!رثهمص!،3ول30"ولولأ3ص!4

س!ه"يحولءاس!3ولا؟ل!4!ول،،،*حم!ص!ك!53ه*3ا،4ولث!س!3ء1102،3،

.***ول*"س!.3140*ك!*هس!ولر+ه02/3*ص!1130/3011-ا"4-ص!!ها!ه-ص!

ول4أ!43-5م!سهم.ولث!01

!،،لأول،س!ولهس!لأأك!هس!ول:ص!س!33وله+3ص!هث!3،،،3+ه.لمء33!ل!ا+هح

!ر!!+لم،رزرزرز.س!هلأولس!33"4اهول4!ص!"ول.س!5ر+30/1102؟/لأول-5ولس!-!الأس!-

ولهص!-كلمص!س!-"5ول3-3ث!5ص!!.حه!ث!ا0

وللأوللا5ول،ولايدةلأاسأ،،ص!س!كل!43!ولا"ول.،8ل!س!ث!"330!أ؟أاا"اص!3...:،

أ!أ!اوللأهول4+ا)!15!،ث!س!3ءول1102.7،س!ث!".***4.+اءلأه*اء"أ!ا

س!ر+ه1102ا/ألأس!-3كل!ص!4يحأول!--ث!ءث!،س!"-31630أ11ا،ص!3.

التحدياتعلىتغلب:01الفصل

+4ءسأ!134كلة4ا+ءل!ولورفىهلا3ولهلا.7،3++ء"لم!ءث!يهم!3ء!وله33

(!وله"30:ولهأ"!عاه+ولا!اول5*4+،ي!لاه)9255.

وللاولا"3سأ،+ص!،،س!هس!-4س!3،140ولا"ء+س!33ولأث!س!4س!ول:،لا4ولول+4

1102.02،ولث!:ز//ول3أأاكل!.+س!س!ر+ه210/0102/س!/ههس!-4س!3ءاه-

ث!"ءأولص!33-"ولءس!ث!حأص!.

س!"ص!!3سأأ*س!3،،هولسألأ3.أولس!3ه3هيم:ه**"أ،33ء*:،لا*س!ولوله،لأس!

وللاالأ1002،32،ولث!:"ول//5ول.لأس!س!!+.س!5"ولر+ء!عهأولس!5/3م!رطلأص!/

هم!رثهمس!أث!س!43لأ2/س!100ول10470/33/27أ/ولص!4!ر."ول"ث!.

ل!ولولول4ولهلأ+3."3!ول3.ءلمه"53!هلمء3ول0!30ءل!الملمول*س!ه3ك!3:

ول4ول4ولهه+ولس!102،3)23،0.

نفسه0السابقا!لصدر

نفسه.السابقا!لصدر

4+34ءولولول41،،،سأ"4س!31+!حطص!اولس!ص!اص!6+قولولس!أهاول3(43*+س!أس!،

*"هءولص!4-"ص!ول-4ك!س!3،،،"س!ء!لملم3لم?3لمهلهولء+3ولمص!6"ولص!"س!2333،

0102،ط!ث!:ه//اولص!ولا.*ز3.س!ر+هأ+4اس!!3/ص!أ30527487042410001

748106314187505754501086.؟اثث!يحك!40س!3ءث!3-ز3أحم!.*س!ول

لأ،،ولز5،ولايدةولث!س!"ا*+،،4ص!!ولص!ك!ء+3س!لأه3أ+س!ول3

34،،،س!!لهةول41"أ!ا!لأهول4+ا،)!061(لا4+ءولول1102.12،.رزرزرز
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ث!مص!4ا!،أ!أ35.لأ،ا!لأ5ه02/ثح11!ث!5"أ*،/!ولص!مم!!"-ص!3-ص!53أ"-3ثحص!3-

ص!3!ول34.

275

سخطاومقاومةدونالتغييرقيادةكيفية:4الجزء

ايجابيةبملاحظةأابد:1الفصل

01كهولوص!ص!3!ص!!يلمكهكاعكاكلعممرفيكهلم+ء4لمكارزص!وله3:مم!3لأثةص!اكالاه!

ول!3ص!ولأ.33.)9891

2.أزول!33كاطل!،ص!53ص!ا!!،،ص!أ!ص!+!حص!سأ33ولها:!ولأ!ص!ث"أرزأ!3!ص!3

ول!4+هولص!3"ص!399طهـ5أأ"!هول،7،!55لمح-ط!ول،هلا!لهاطهـ3"5002،22،"طه!://

ثحهأولمم!اهول."ث!ص!49ء.5هكا!حهمم!ه5اكالا38/0/500/2زولءأ-3ص!؟مم!ه"4-ص!.

اث"0

3.لأ!ول!.أكث!11أثحء3،،،لأثيص!كث!لأ35ص!!!4*س!*3و،،!3لأ5ث!155!ه+4.لأ!

5ثحه7!ص!كا!ص!5ص!010203.3.

4.يعتقدكانوقد.الماضىالقرنخمسينياتمنذالتأثيرتشكيلدراسةانتشرتلقد

التىالدراساتمنالمزيدحسبالآنعليهمماأعلىهوالسلبيةالصفاتتأثيربأن

والسلوكياتاشسماتأنإلىتشيرالحديثةالدراساتحتىولكنمؤخزا،أجريت

والسلوكياتالسماتمنأكثرالانطباعاتتشكيلعلىتؤثرسلبيةبأنهايعتقدالتى

بيةالإيجا.

5.ل!.3أطةص!لأ3ولء!فى!ص!4،3ء34ول!اد!.هول3ص!كا!ص!!3،،،3ص!امص!3ص!"ص!ولولء4

ص!"ص!+ك!3"5هم3ولص!3355ولء4أءعص!كلل!اعص!ص!مم!5ءكاةوله!ول!وله+ص!،،،ص!5

هممهوليمعمءلمء+هكهكاع!لمهلم.لمفى3.83(1)71-404:079.

3.6+ص!"وللأ350ث!ص!،3،،لأص!4ءص!33ث!أ9!"حول5أ19ص!3هم3ص!+!5ث!ص!33،،،!"ح!ث!"

كاما+،وللأ!9002،13،.سكا"ح!ث!كاماث!".5هص!!ح4ول5!أمه؟ال!أ-21/

أيدة5ص!ا931888/3ء..ممر

7.؟هول+ص!3ي!ولهول،هح!!كا!لمكهكهه!كاكل!كهكههولص!رزه3مم!3:!ول3أولص!33

ولا!.1023)523،0.

3.8لأص!طةأهولولص!3ول!كاطهـ4ولءث!!3ص!+ص!3،33وله،،ولاص!ولص!5،4ء"55"

حهأوللها!ح5"ءص!وللأص!34؟ءممأاص!أولهمأ"!ولهول:ث!+ص!*كأكا*أص!ص!+"5،،،

ءهكه.هيهمعلم+لم3،33(3ص!"9ص!كاهحص!07913).

09كا!ولص!+3ي!لهاهول،،،ث!+ص!+للأاولك!ص!!5"ول!4عأ"اص!!،4"ح!أ!53أول!أ"ءك!هول3:

،+ص!،3ث!هه"ث"ص!ولص!33س!!ولس!3،كا!3!اس!ثح،،،!3لا5ث!هاهه+!.لا!54هول،

ص!كللأأل!.0102.5

015س!اء!أ!س!+!حس!ولءطهـ50334س!"ءأ،3عيلم!كاعكاكلعممر+.هحلأولرزس!وله3:مم!3
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ح5س!حط،،5991).

باخطائلاعترف:2الفصل

ولكلةا|ءث!3ك!43|ه،ث!،أولء7+لمهك!لمهكلأولء3!++هكا2ئمءك!لمهكلأول+ء3ء

ولس!كاه3طع:*+س!+وله،7002)،68-58.

،،لأص!ص!4ءع3،|*هطهـ4،أولأول3؟لمأص!3ح،لهة"ولألأاع!اس!طهـ43!ءس!ص!ث!+س!أع

عص!ص!ممةح،،،3ولأص!،رولأ،3عهمث!،اءس!+4،لهةح!،!لا+ح،اءأ،ولس!،5لأءول12،

0102،*.سأ"،لاا.س!هاول"3س!ظء!ول-س!هس!ءأ!!ول!!ن!أءكاى01-6!

|حءص!4ع3ث!أ"-كل!أءولأولا!ص!4ءص!ع3-،حةءأ،-ولأ3،؟لةص!3-ول4أس!لأاع!ا-43ءح!س!س!-

أهولكا*ءولص!اا،ء!.لم!+.ه!ءلم"امم"3ولث!3ء3أااص!:ه،+3ءول*ص!ا3هول،

.25،0002(

حءأ+ه*ص!ا3هول،+ء3ءكةءه+ءلم+.لمر!كاءلما!".ءلمولكاص!طعه3:

ءي!طهـ!ههط4991،3).

ك!1430ث!،أول،7+ءلمك!5لمهكلأولج+/ج39.3

بلطفالأخطاءعنتحدث3:الفصل

سركهه4كهءلمء!*،كهءيمبملا!ولطهـ،82916.3.

ولهل!.س!اس!كا*ءول،اء+،2ءلم"ءلمولحمل!33لمكه!اءص!حملهءكه3ء"?سرفي

ولء3ث!3أااس!:+ث!هولكمة*ح031ول،7002)،85-751.

ص!!+عحولءس!ع03ول،ل!30س!"!ك!عص!رر+،لأ*3ءأ4ولكهيمس!ا4،ول5ول

ولس!ولأااح!،ح!4ولا3كاأاىس!،عول!+لم!*?3ولص!كاه3طع:ولس!كا!عك!-

أ+اا،8002).

..122ص،نفسهالسابقالمصدر

مباشرةأوامراصدارمنبدلأأسئلةاطرح:4العصل

*.6طهـاحءث!س!أولبمه!3!علملمكةولهكلأ3ءكافيكاحول:طعه3ول!3ص!ولأ33

ولاح2002،3)،44.

45عاولس!ا،عهكلأول+ءحئم"?سرءلم.!اهكلأول3?!لم+هء3!?ءلم:لا!."لم!*.

ءولءلملمءكه+ه.في،3!*إ?!3!+!اهء33ء!،33ء."*ء?لم3ء7.!*.

لمه3!3لمه+(6،ولص!مماهأ*:أ*،لأس!ا1102)،101.

+س!6عس!+.+،عص!لأص!ولماص!3،،فهع"ولا!3مه1ه6عه+س!،ل!ول3،،،س!س!

33ء!+ه+!لم?لمر3!هلم!هلم2،33ص!حماأ(ا)089.

11
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شىلحولم

الخطاحدةمنخفف:5الفصل

ح11!ه!ع!4أيحول!ولء4ش!،طةح!!س!34ء!،س!34.،!ءكاءلملململمفا!5هءلمه

4+5ي!ء!3!لمول*س!ه3مم!3:أدأاي!ح،!3ولكلاه،0002)،321.

؟هول+س!3ي!ولهول،هك!هي!!ه33لمء!ي!330!ول*حه3مم!3:!ول3مأس!33

ولا!.1023)77،0.لا

ءولهأعلأ،س!س!حط+،،ع3!ح،،،53"س!!عي!كاءلم+ء+ول!333ء+.،لم.ئر!ول

لاول!ة!ه1002.

،3!!ة5،س!!س!س!آ،،،!يلااح-ح+3"ح4:ع35يح4103أس!153!ول3أولح33

دأس!4!ح،3،،كاه!وللم+،يمول!لهس!ط0102،8.

لأولح.ولهط!ةس!43،وله،،أ!كل!3أ!حس!3هم3!ولأ،+ءحصأ35آيحعأ!اس!مملا،،،

ء+ءلم+ي!كا!كلهكا+.33!ول!لر.بر!!ط!،1102139.

س!اء!ح!أ!ح!ةولء4ط!33س!"!أس!ه.3!ء3كا!ي!ء!ممر+.وله3*حوله3:مم!3

،"س!مم!س!ه!1،)05.1599

التحسنقيمةمنعطم6:الفصل

5!ءس!8!ح،،اح"ه+س!ولأ؟يحهح33اءأس!هحول!41ححة94يحس!لأهاس!س!

ولحس!5أ"أ+!ه،ول،،عول؟س!*،للأ!ولط!3"0102،5،.س+9؟ح.س!ه/يح

س!3اس!43ح/3س!أطس!!ء5ط5أس!لا03س!أ4ايحح941لة+؟ح4517434.يح"ط.

س!ك!3414.+ك!34ط4،يح3كا!ي!+ن+ءلمي!!+.+ءيمكا+ءلمءولنمم..3+ه!ء3

+لمي!لر..ءولي!لملم+ء!مهءحىلم،+ه.+ءيهم!!ء+ء!لاي!+!لم(أطحس!5!4:أس!3حس!ولح

س!ولطس!ممهس!3ول33أس!ه4س!أ.3.)8291

حح"ولس!3هم3ولولء4!س!يحس!"ول4ول304!4ولأل!أ"54ولس!ح+س!"أك!س!ولح33،،،5

لأء*53"حك!أك!عأء33:ح3اءيحا3+ه!س!ط"أ*4س!!ول+،+كالهللأأس!ول

9"ط:.***//س!يح5س!.س!ه؟/يح15!/5-لأء*3-5"-!ك!أح-349أ3ح-3يح141-

حه!+3-*أطأ-ء-طول!ح-3ح+دول.طح!.

!.ولاحء!س!38ء3؟ط!،+هطلملمفاه3كاولءكافي*حوله3:مم!3ول!3أس!ول33

ولاع2002،3)،34-241.

+أيحهلأ"أ"س!47ول3،"+طس!ه+0310مس!س!ول!ءمملاهحيحس!أول،"ح3ح-

س!ولالم!ه،أء+ح"ولأأهول41الأ"ح4ححة4"وله3س!3ءح*ولح،مم!13353ولس!

37،عس!؟!هرول5002،ط!":س//.س!لأس!-ولح".5!3/س!لأس!-5ولاأولحس!/لأس!15-

5020-حولس!!ءمملاهححيه!أول.طح!ا.

ولهلاحاممه3،وله.صأ93ح،+3ح!4.!س!لأس!+ل!دأ!،3ول،،س!!ءأس3

ول4"ت:يح!ةولي*ه+0"4"3لأ+،،،لأث!"اءيكله33لمح.+.يهمء!لمرلم.

!3+كاهحلم!+.ي!+ء?لمر3كلهلم!هلما()84-059:2991
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لهاليرتقواحسنةسمعةالآخوينامنح7:الفصل

هول34ولولول4(3س!"'هل!حةعس!44ول4!ز"'س!4"'أولل!،عس!4"'4ء3ع43لمحمره

ه!33أأ"ألملم3*س!وله3مم!ع:عس!،"'الما!ول2002)،8-272.

62.ص،نفسهالسابقالمصدر

مشتركةارضيةعلىمتواصلاابق8:الفصل

لأ+س!!عس!"!!3،"'هس!301"9ك!،لارر+س!3ولهولأيحولا،"'ط4"'!اول

س!طأ*3،3ءرثمحء.لمعلر+هحء33لم3+ه.ول*س!مم!عه3:حي-*!عك!اول،11

.73،2002(

لا!ل!15،"'أ+!ولول،3؟س!اس!ح،،س!ع!"33ه"عس!ول؟+لماك!عس!"(أ*+3.4

ولأااأه"'ع!ول3،،،!أ!ا!(اهوللا!اكايا5)!،لما!ولول3(0102.03،.ك!

س!"4أ!(أ4اعهلا!ا.لا(ح5ريح0102/حس!ا؟س!3أول-3!طس!ع3-9طه"'س!-؟ثحول"'س!-ع

4-"(أ*-3-أولاا-"'هاحةم2-3.

ك!س!ع!عس!عس!"'3"س!أ"'،،،ول5*"'وو!*أ(س!!ولأا"!حمأحل!ثح9أس!ع

"أ*3ا!أحهس!ي4،،،!أس!ا؟4"3!ي،)!ها؟(س!"'ولأ.0102،8.ك!

!ول3"؟!اس!.حهريح4480/60/0102/!ول-(أ"*س!-ولحم-3هأح!ا-ثحس!4أ!.

.ع"أ+ولأ+أول،،،+"س!س!هول9!033م!لأس!!4س!،ع،،!س!حس!؟ثحس!ع12،

9002،!ه!":.ك!//أي!4ا+أول"'.حه"'ريح*س!13ي!س!س!-ع901221.("اول.

335ولع!"'اولهطس!،4ص!لمعلمر!لاكلهع!علمث!5ولكا!+!لممولس!*مم!عه3:

"'ألما!"'ص!!،5002)،87-771.

ع!"حف!4!ع3"'4،"'هع!"حأ"،،34"'!ع!"'ه"'ه،3ا!أحه،3"'هأ(!اص!ول،،،

لم+ىلمكاولع+عكاكلع3+!+لأص!ع.1102،8.مملاس!"'ص!ع!ص!ول"'ص!.س//:ثه!ط

حهريح+!أحاص!89081/2.
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''!للتدريبكارثيجى''ديلهؤلسملةعنبذة

منللقياسقابلةعمليةنتائجلتحقيقوالشركاتالمؤسساتمعكارنيجىا'"ديل!لسسة

على:بالتركيزوذلكالموظفيناءادنسين

العروضتقديم.

الفريقأفرادادارة0

العملالياتتحسين.!لاء

مؤسسة25افضلبينمنكواحدةا'جورنالىستريت"وولجريدةخلالىمنتصنيفهاأ

علىلغة25منبثثرمتاحة''للتدريبكارنيجىا'ديلمولسسةبرامج|نحيثالأداء،،

العالم.مستوىعلىدولة08منكثروفىكاملةالمتحدةلايات

الأفرادمعكارنيجى'ا'اديلمؤلسسةفىلمتخصصون

العنانلإطلاقاللازمةالحلولىلتصميموالمؤسساتلات

المثالىللمستوىالوصولمنمؤسستكلتمكينموظفيكت

دراسيةدورات''للتدريبكارنيجىا'ديلمؤسسةوتوفرء.

داخلية،تخصصيةتدريبيةودوراتعملوورشنقاشية

وتوجيهات،الإنترنتشبكةعبردعموحلولى،مؤسسيةت

.مباشرةإ

!4/!|!!ص!مول9اأ!!مأ+ا+9

س!4!|!ح!مول9|!

www.jadidpdf.com



ا'ااااااا!ااا!ااا'اااااا!اا!ا!ا'ا'ااا!ااااااا'ا'ااا!اااا!'اااااا!!ااااا!ااااا!اااا!ااااااا!ااا!ا!ااا!!ا!اا!اااااا!ااا!اااا!اا!اا!ا!ط

منالنجاحأسرارمنالمزيدإليك-ت--

كارنلجى''''فىللى----ب-
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قاءصد!ةأ

أليايه!فىوقوفو

!أأفى

مبيعاالأفضلالخالدالكدابمنمقتبس
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كاوني!ديلط

وشركاه

كيف

قاءالا!هك.

النايالىفىوتؤثر

اورقمىالعصرفى

مبيعاالأفضلالخالدالكتابمنمقتبس

حيمتهةبخرلر
دء6!ثر؟!!م!ه؟اإ4
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ير!جرمتبة
رء؟إ؟14هأم!تيه!؟هه!ممه16

عد!فروععا!للتعر!
المتحدةالعربيةالإمارات-الكولت-قطر-السعوديةالعربيةالمملكة

!لأ.***'33هههط+هء.!3053لإنترنتاعلىموقعنارةزيانرجو

لأههول'ه'8،ءأ!أ!5+ه'33هههك!'+هء.ء308:علىسلتنامراءالرجاالمعلوماتمنللمزيد

ضمانأيمنمسئوليةإخلاء/مسئوليةتحديد

بسببولكن،الكتابهذاترجعةفيجهدناقصارىبذلنالقدالإنجليزيه.اللغةلطبعةعربيةترجمةهذه

|لترجماتمنعددوجودواحتمال،اللغةاتتمقيدعنوالناتجة،الترجعةطبيعةفيالمتأصلةالقيود

ونخليمسئوليةآينتحمللاانفاوضوحوبكلنملنفإنفا،ممينةوعبار|تلكلمات|لمختلفةوالتفسيرات

ملاءمتهاوالعاديةشرائهلأغراضالكتاببملاءمةمتملقةضمنيةضماناتايعنبخاصةمسئوليتنا

بما،اخرىتجاريةخسائرأياوالارباحفيخسائرايعنمسئوليةأينتحمللنأنناكما.ممينلفرض

الخسائر.منغيرهاأو،المترتبةأو،المرضيةالخسائرالحصر،لاالمثالسبيلعلىذلكفي

2102لأولىاالطبعلا

جريرمتبةمحفوظةوالنشروالتون'لعربيةالترجمةحقوق

م!9!853"هـ25د302مهول!ول!ه'+!?هعء'

ه'ا!9!"ءع!مع-.

مه!ي!آ'هلا!ول8!هء!!!يفي!ي'ث!'فأ*لاه'!ءوله+ذ!71لحه*ء!روله

م!!ا!ح!ا+ولا9!4?أ؟أه+هلا51ا"3س!4لأهلم!!ر"ه!هك!5+5"ع.

حههلأ3ا39؟كا2،02.ا!31أ9"كماس!53س!ل!س!4.

*5+!ه53اي5كا!لأ!+مح!!!ا،"ه!هيح+ا!ا!7ء+،محم5لأ+س!يح53!،+5+4ء+ا+ا

!+لأه3+35لأه!+لأ+س!،+5آ+س!الا4'+وءا!ع+أح.+س!ح3،+اح!|ء535ه،ح5هلأا4+ء!كام!ا+4/

5و+ا++،ح53أيس!3؟ه+ء5

+ح!أ+4+لملا0ا94،0+أ4+،4+!انمالاه+ه353؟أ5كا!لا7،اولس!أ؟ء+ء؟+753،الأ+!س!33،5++!س!5

ا5اااس!حو|.

ه|ك!5س!04+ه؟5،+أقحمء؟ا+35س!+م!لا!وء5أ!+53ح5هلأ3او3يع؟+،ء؟أم!51.ه3لا53لا555+

35!3؟-5*لا،،ولاهلاها-س!53و+3كماا05،.كع؟،ن!ه

دعمكنقدرذلد.علىالتشجيعاووالتاليفالنشرحقوقبموجبالمحميةالموادسرقةفىالمشاركةعدمرجاء

والناشرين.المؤلفينلحقوق

669+31+4656-فاكس669+0046261.تديف!-4711االرياض6913.ص.بالسعوليلاالعربيلا'لمملكة

www.jadidpdf.com



كيف

قاءلأصكاتكسب

الفاسفىوتؤثر

العصرالرقمىفى

www.jadidpdf.com



www.jadidpdf.com



ول!طول

*!ولصول5أ!

5+*هول

3*أ*ة*ولأول3

أ*عطولول*ح5

ولجه!ط!

!؟!51ييما"3،ث!"!!

له!ر!حىلا!تية

www.jadidpdf.comكل4ههصص!"1،ه2؟



www.jadidpdf.com



اثحتويات

مهمةز/لتماكازليجئئلم2نصيحةأنفى/لسبب

لولأالجزءا

الارتبا!أسالمتيات

القديمةالسيتةعاداتكادفن،ا

الجيدةالأمورعلىاكد20

الحقيقيةالرغباتمّعتواصل3.

نىالثاالجزء

دايمانطباعلترثطرقست

الاخرينباهتماماتاهتم10

ابتسم20

الأسماءاستخدامقوة3.

تتحدثممااكتراستمع40

21

45

57

96

39

www.jadidpdf.com



الاخرينتهمالتىالأمورناقش.فى

حالافضلفىوهمالآخريناترك60

لثالثالحزءا

عليهاوا!فاظالآخرينثقلاكسبكيفيلا

الجدالنخنب.أ

".مخطئأنتاا:ابداتقللا*3

لجدلايقبللاوبشكلبسرعةبالأخطاءاعترف30

لطيفةبطريقةابدأ.؟

بألفةالآخرينمعتواصل.د

الفخرعنتخل6.

بتعاطفبالاخرينامتم7،

النبيلةالدوافعخاطب8.

لرحلتكرفيقااختر90

التحدياتعلىتغلب،أ

بعالراالجزء

سخطاومقاوملاالتعييردونقيادةكيفيلا

إيجابيةبعلاحطةابدأ،ا

بأخطائكاعترف20

101

111

123

131

141

151

915

167

175

181

918

791

502

213

www.jadidpdf.com



بلطفالأخطاءعنتحدث3.

مباشرةأوامرإصدارمنبدلاأسئلةاطرح،4

الخطأحدةمنخفف.ه

التحسنقيمةمنعطم6.

لهاليرتقواحسنةسمعةالآخرينامنح70

مشتركةأرضيةعلىمتواصلاابق80

/لحوشى

217

223

922

923

247

253

263

www.jadidpdf.com



www.jadidpdf.com


	كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الآخرين في العصر الرقمي
	السبب أن نصيحة كارنيجي مازالت مهمة
	الجزء الأول: أساسيات الارتباط
	1. ادفن عاداتك السيئة القديمة
	2. أكد على الأمور الجيدة
	3. تواصل مع الرغبات الحقيقية

	الجزء الثاني: ست طرق لترك انطباع دائم
	1. اهتم باهتمامات الآخرين
	2. ابتسم
	3. قوة استخدام الأسماء
	4. استمع أكتر مما تتحدث
	5. ناقش الأمور التى تهم الآخرين
	6. اترك الآخرين وهم فى أفضل حال

	الجزء الثالث: كيف تكسب ثقة الآخرين والحفاظ عليها
	1. تجنب الجدال
	2. لا تقل أبدا "أنت مخطئ"
	3. اعترف بالأخطاء بسرعة وبشكل لا يقبل الجدل
	4. ابدأ بطريقة لطيفة
	5. تواصل مع الآخرين بألفة
	6. تخل عن الفخر
	7. اهتم بالآخرين بتعاطف
	8. خاطب الدوافع النبيلة
	9. اختر رفيقا لرحلتك
	10. تغلب على التحديات

	الجزء الرابع: كيفية قيادة التغيير دون مقاومة أو سخط
	1. ابدأ بملاحظة إيجابية
	2. اعترف بأخطائك
	3. تحدث عن الأخطاء بلطف
	4. اطرح أسئلة بدلا من إصدار أوامر مباشرة
	5. خفف من حدة الخطأ
	6. عظم من قيمة التحسن
	7. امنح الآخرين سمعة حسنة ليرتقوا لها
	8. ابق متواصلا على أرضية مشتركة

	الحواشي
	السبب فى أن نصيحة "كارنيجى" ما زالت مهمة
	الجزء 1 : أساسيات الارتباط
	الفصل 1 : ادفن عاداتك السيئة القديمة
	الفصل 2 : أكد على الأمور الجيدة
	الفصل 3: تواصل مع الرغبات الحقيقية

	الجزء 2 : ست طرق لترك انطباع دائم
	الفصل 1 : اهتم باهتمامات الآخرين
	الفصل 2 : ابتسم
	الفصل 3: قوة استخدام الأسماء
	الفصل 4 : استمع كثر مما تتحدث
	الفصل 5 : ناقش الأمور التى تهم الآخرين
	الفصل 6: اترك الآخرين وهم فى أفضل حال

	الجزء 3: كيفية كسب ثقة الآخرين والحفاظ عليها
	الفصل 1 : تجنب الجدال
	الفصل 2 : لا تقل أبدا : " أنت مخطئ ".
	الفصل 3: اعترف بالأخطاء بسرعة وبشكل لا يقبل الجدل
	الفصل 4 : ابدأ بطريقة لطيفة
	الفصل 5 : تواصل مع الآخرين بألفة
	الفصل 6: تخل عن الفخر
	الفصل 7 : اهتم بالآخرين بتعاطف
	الفصل 8: خاطب الدوافع النبيلة
	الفصل 9 : اختر رفيقا لرحلتك
	الفصل 10: تغلب على التحديات

	الجزء 4 : كيفية قيادة التغيير دون مقاومة او سخط
	الفصل 1 : ابدأ بملاحظة ايجابية
	الفصل 2 : اعترف بأخطائك
	الفصل 3: تحدث عن الأخطاء بلطف
	العصل 4 : اطرح أسئلة بدلاً من إصدار أوامر مباشرة
	الفصل 5 : خفف من حدة الخطأ
	الفصل 6: عظم من قيمة التحسن
	الفصل 7: امنح الآخرين سمعة حسنة ليرتقوا لها
	الفصل 8: ابق متواصلاً على أرضية مشتركة


	الغلاف وبيانات الطبع
	الفهرس


